








WSPÓCZENI POECI POLSCY.





'z^.^k^M^iiAa.

WSPÓCZENI POECI POLSCY.

SZKICE NAKRELONE

PIOTRA CHMIELOWSKIEGO.

PETERSBURG.

NAKADEM K. GRENDYSZYSKIEGO.

189S.



PG
1070

i^^SUSi

i 08 8609

lAKÓW. - DRUK W. L. ANCZYCA 1 SPÓKI-



I rzesza ywych susznie si domaga

,

l>y dla niej z pieni nowa jasno bia,

Swioza ch ycia i wiea odwaga,

Coby j naprzód w przyszo prowadzia.

Asnyk.





PRZEDMOWA.

Musz przedewszystkiem uprzedzi czytelni-

ków, e wyraz poeta wziem w znaczeniu po-

pularnem , rozumiejc przeze epika i liryka.

Jakkolwiek bowiem dramaturgia naley niewt-

pliwie do obrbu poezyi, to przecie w wyobra-

eniu powszechnem nietylko u nas, ale i w innych

krajach poet nazywaj gównie twórc pieni

i powieci. O dramacie zreszt zamierzam napi-

sa ksik osobn.

Chciaem przedstawi w tem dzieku stan

poezyi naszej po roku 1863, uwzgldniajc te

osobistoci, które w ruchu literackim ywy bray

udzia, zabierajc takie lub inne stanowisko wo-

bec spraw ycia narodowego i cywilizacyi ogól-

noludzkiej

.

Rok ów nie zapisa si w poezyi, jak wia-

domo, wspaniaemi dzieami, któreby cho w przy-

blieniu porówna byo mona z tymi arcytwo-

rami, jakie po r. 1831 powstay.
POECI POISCY.
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l)wa byy gówne tego powody. Najprzód

brak istotnie wielkicli talentów, któreby porwa
mogy za sob ducha narodu. Ci, którzy byli

uczestnikami wietnej epoki poetycznej a jeszcze

pozostawali przy yciu (Bohdan Zaleski, Sewe-

ryn Goszczyski, Wincenty Pol;, nie znaleH

w piersi swojej do potgi, aeby pieni na-

nowo wstrzsn dusze ; epigonowie owej epoki

albo milczeli zupenie, jak Kornel Ujejski, albo

udatnemi, ale drobnemi i na nizk nut odzy-

wali si piosenkami, jak Wodzimierz Wolski,

albo te tworzyli wprawdzie duo, lecz w spo-

sób, który przypieszy bicia serc nie móg, jak

Teofil Lenartowicz („Echa nadwilaskie"). Je-

szcze modsze i najmodsze pokolenie, przeniknite

uczuciami namitnemi i wybuchowemi, zazwyczaj

chodzio w szacie poyczanej od Sowackiego

i Krasiskiego, nie umiejc jej nawet nosi na-

leycie, e tu tylko Mar^^ana Kochanowskiego

(f 1868), Antoniego Zaleskiego, pisujcego pod

pseudonimem Jana z Puszczy (f 1866), Feliksa

Kozubowskiego (autora „Poezyj Obkanego"
1868) wymieni. Ignacy Zakrzewski (f 1889), wzi-

wszy sobie za wzór „Pieni Janusza", wydal

w Lipsku 1866 zbiór pieni i opowiada oko-

licznociowych, nabrzmiaych uczuciem, ale zbiór

ten, lubo mieci niejedn rzecz adn, cho bez

wyszego polotu, przebrzmia bezechowo i po-

pularnoci bynajmniej nie osign.
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Drugim powodem sabego rozwinicia si

poezyi patryotyczuej po r. 1863 by zmieniony

nastrój ogólny. Warunki rozwoju ekonomicznego,

wskutek uwaszczenia wocian na znacznej prze-

strzeni kraju, wskutek wzmoenia si przemysu

i handlu, silnie zaciyy na umysach. Idea naro-

dowy pozosta niewtpliwie ten sam co i przedtem,

ale pogld na rodki, za pomoc których mia by
urzeczywistniony, uleg zmianie stanowczej. Nie

egzaltacy i wybuchami, które przyczyniay si

do umniejszenia si, ale rozumnem rachowaniem

si ze stosunkami istniejcymi i prac powoln,

organiczn, miano powetowa klski i w janiej-

sz przyszo poda. Dla marzycielstwa, dla

poezyi, a nawet dla wielkich hase, wielkich ce-

lów, wielkich natchnie nastpio ochodzenie,

atwo dajce si wytómaozy zawodami, które

przypisywano w znacznej czci a czasami na-

wet wycznie oddziaywaniu owych hase i na-

tchnie.

Nawet prawdziwi, wysoce utalentowani poeci

musieli niemal pokornie usprawiedliwia si, e
jeszcze piewaj, a uomno i krucho swej

twórczoci skadali na spoeczestwo, które im

materyau do pieni na wielk skal nie dostar-

czao, jak to wyrazi Asnyk w wierszu „Poeci

do publicznoci", gdzie róne rozbierajc tematy,

tak si odzywa o jednym z najwaniejszych, ja-

kie dawnej poezyi ywotno daway

:

1*

I
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Mio ojczyzny! to przedmiot zuyty

I pogrzebany z polegem rycerstwem,

Starannie w trumnie gwodziami przybity,
.

I przytrzanity pleni i szyderstwem, :

A nad nim klczy posta jezuity,
^

Co umarego gorszy si kacerstwem, |

I lud poucza, e modna pobono ^
,

T ziemsk mio uwaa za zdrono...
j

Przytem zauway potrzeba, e poeci póniejsi,
j

zapomniawszy o wielkich natchnieniach, zaczU
j

opiewa swoje smutki wasne lub swoje mde

zachwyty do oczu niebieskich lub czarnych. Po

kilku latach, podczas których przedmioty ogól-

niejszego interesu zajmoway jeszcze poetów, na-
]

stpi okres wybujaego, ale przewanie w chwast

jeno, egotyzmu...

Przeciwko takim objawom powstaa opozy-

cya ze strony tych, którzy si^ okoo roku 1870

„trzewymi" lub „pozytywistami" lubih nazywa.

Cakiem faszywem jest mniemanie, jakoby om

zaprzeczali poezyi prawa bytu; przeciwme, pra-

gnli tylko napitnowa utwory mde, dwiki

puste, myli pospolite, uczucia poziome.

Oto fakt z ycia. W roku 1868 zbierao si

w Warszawie od czasu do czasu kóko mo-

dziey lubicej rozprawia o literaturze. Wród

niego byli i modzi poeci: Wadysaw Beza,

Wadysaw Ordon, Wiktor Gomulicki. Na jednem



z zebra piszcy fce sowa mia nast(jpne prze-

mówienie, które tu bez zmiany powtarza:

„Niedawno jeden z modych pisarzów po-

wiedzia: ginie poezya. Gdybymy za poezy
mieli wszystko, co jest ujqte w form wierszow,

to miao monaby temu zdaniu kam zada,

gdy wszystkie pisma peryodyczne tak mas
mieszcz rymówek, e na powaniejsze rozprawy

braknie, zdaje si, miejsca. Skal jednak naszego

sdu by powinna, jak naturalna, nie ilo, lecz

jako utworów. Otó przejrzawszy pilnie takie

wiersze i wierszyda nie bdzie podobno zbyt

dalekiem od prawdy owo powiedzenie. Mdo
i bezbarwno; powszednio tematów i ich zu-

ycie,— to s ogólne cechy mniej wicej wszy-

stkich utworów poetycznych. Rzadko si nawet

kto zdobdzie na poemat szerszego zakroju;

zwykle nam daj liryczne piosenki w takim na-

przykad rodzaju:

Laurów nie pragn, o wieniec dbowy
W mojej modlitwie nie bagam niebiosów;

Niech ozdabiaj inne drosze gowy;
Jeden wianuszek jam przyj gotowy,

Z polnego chabru i pszenicznych kosów
A przeplatany drobnym liciem wrzosów,

Bo gdybym woy na gow rozgrzan

Taki wianuszek, to nibym róowo,
nibym, o jestem w lesie bardzo rano;

Widz tam w górze kul niebios szklan
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Sosny i dby szumi mi nad gow
A ptastwo piewa zrozumia mow.

„Skromne yczenia, nie prawda? Z tym je-

dnak wianuszkiem wygldaby raczej na wa-

ryata z rozorzana gow i wtedy lepiej pojmie-

my, e mu ptaków mowa jest zrozumiaa, kiedy

si 'w lesie znajduje bardzo rano. Posuchajmy

jeszcze tego wieszcza natchnionych refleksyj

:

Z pod sukni nóka wyjrzaa zgrabniutka

I tak mi dziwnie stao si na duszy

I tak zdradliwie co szepcze mi w uszy:

ycie — tak smutne, nóka — tak malutka!

„Przyznacie panowie, e uwaga jest genialna

i arcy-loiczna. Nie przytaczam wicej przyka-

dów, cho byoby to najatwiejsz rzecz, bo

któ czytajcy pisma nasze nie zna tych wszy-

stkich drukowanych bahostek. A serce si

ciska na t profanacy boskiej poezyi, której

tony koysay nasze dziecictwo, która powinna

by wsparciem i podniet na ciernistej drodze

ywota. A. propos teje ciernistoci rzecz jest

uderzajc, e prawie wszyscy poeci patrz na

swój zawód jako na nieprzerwany cig powi-

cenia i ofiar z ich strony, a obojtnoci i zaka-

mieniaej twardoci serc ze strony czytelników.

Na to jednak zgodzi si trudno. Teraz bowiem

zacliodzi daleko cilejszy i naturalniejszy sto-

sunek midzy publik a autorem i poet nieli
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to dawniej miao miejsce, kiedy sztuk uwa-

ano tylko za igraszk dowcipu, za rzecz dobr
do upienia, kiedy mityczny Morfeusz nie by
askaw i zagniewany dugo nie przybywa. Dzi
przeciwnie, poezya uwaa si za jeden z wiel-

kici czynników cywilizacyi a wic i ycia spo-

eczestwa caego. Kto wie, jak wielki przewrót

we wszystkich sferach wyobrae zrobia pra-

wdziwie natchniona poezya za przewodem Mickie-

wicza u nas, ten z trudnoci powyszemu zda-

niu zaprzeczy zechce. Poezya, bdc najdosko-

nalszem wcieleniem ideau wrzeczywistoó, spenia

misy cywilizacyjn — oczywicie razem z in-

nemi sztukami piknemi — w zakresie pikna.

W yciu za jednostek jak i ludzkoci caej trzy

gówne dziaaj prdy, na których cywilizacya

dy do mety. S to prawda, pikno i dobro.

Harmonijne rozwinicie tych trzech wiatowa-
dnych idei winno by deniem kadego czo-

wieka, bo ono o jego losie stanowi. Std si ju
jasno pokazuje, e oddanie pikna jest zarówno

wane w ogólnej cywilizacyi jak i rozwój pra-

wdy i dobra. Poeci maj tu t wyszo nad

innymi, e ich czarowna mowa atwiej siga do

gbi serc naszych, ni sucha prawda w abstrak-

cyjnych formach wypowiedziana. Ale te na nich

zoona wielka odpowiedzialno wobec spoe-

cznoci. Niech nam nie mówi o wiecu z rha-

hru i pszenicznych Jchsdw, lecz niech uka ma-
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renia swej duszy, ideay, które przejmuj icli

caych, niecli wypowiedz wszystkie szlachetne
uczucia, które sercem zawadn, w gór je
podnie i zachwyci zdolne. A wtedy nie bd
si ali, e ich nie zrozumiano, e im nieczuoci
ludzie odpowiadaj. Kto za nie ma namaszczenia
na poet, którego pier nie czuje wszystkich drgni
spóczesnego serca ludzkoci caej, kto nie jest
przejty witoci swego powoania i pisze tylko
dlatego, aby skada rymy; — o! ten niech le-

piej porzuci t marn zabaw a wemie si do
poyteczniejszej cho skromniejszej pracy, która
moe mu zaszczyt i powaanie zjedna u ludzi:
gdy niezdarne rymarstwo umiech politowania
wywoa moe. Jeszcze jedn^ uwaga. Spoeczno
dzisiejsza nie yje samem tylko sercem lub bez-
celowem bujaniem fantazyi. Jego wielkim, prze-
wanym nawet obecnie czynnikiem jest dzisiaj

daleko posunity rozwój rozwagi; badanie pra-
^^y i jej praktyczne zastosowanie wziy na-
wet na chwil przewag nad innymi kierunkami
ducha ludzkiego. Std te i poezya

,
jeli nie

chce by maruderem, który tylko niepotrzebnie
opónia pochód, ale wawym przewódc na dro-
dze postpu, musi si przej koniecznie tym
kierunkiem i poegna owe bezgraniczne wy-
lewy egotycznych uczu, które nie maj gruntu
w sercach caej ludzkoci, ale dwicz tylko
imisono^ poegna musi bezcelowe puszczenie cu-
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gli wyuzdanej fantazyi. Serce drugiego odczu
umie wszystkie boleci i rozkosze, ale tylko

o tyle, o ile one wspieraj si na powszechnych,

czysto ludzkich uczuciach, a nie s jakim jedno-

stkowym bólem albo radoci. Rozsdek znowu
dy do jasnoci i harmonii, nie podoba sobie

w takich obrazach, gdzie niemal wszystkiego

domyla si, wszystko przeczuwa i odgadywa
musi. Takie niewyrobienie w sobie jasnoci przed-

stawienia jest znakiem, e autor sam nie prze-

trawi swych myli i waciwego nie wytkn
sobie celu. Tre i forma, osnowa i jej przed-

stawienie harmonizowa najzupeniej ze sob
powinny w poezyi, tak jak harmonija duszy

i ciaa jest celem i zadaniem czowieka w yciu.

Mina ju dzisiaj pora owej wyuzdano-roman-

tycznej szkoy, dla której fantazya poety bya
jedynym regulatorem wszystkich jego porywów,

gdzie pogarda dla formy bya zalet i chlub
pisarza. W wieku rozwinitego rozumu i poezya

winna nosi na sobie cech tego rozumu, bo
inaczej bdzie pustym, oderwanym i nic nie

przemawiajcym do nas dwikiem".
Mog twierdzi bez obawy zaprzeczenia, e

wyraony w tem przemówieniu pogld na zna-

czenie poezyi by wyrazem ogólnego przekona-

nia, jakie wród modziey powicajcej si
literaturze panowao. Wielkich twórców czczono;

pieniami ich si^ rozkoszowano, nie tylko dla
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zwyczaju, lecz z g^bi przewiadczenia, opar-

tego na wnikniciu w ich tre i wykonanie.

Miernot natomiast wymiewano bez litoci.

Nawoywanie do pracy powolnej, codziennej,

drobnej zaczo oddziaywa i na niektórych poe-

tów modszego pokolenia. Z pomidzy nich je-

den, Karol widziski (f 1877), nabra pewnego

rozgosu wierszem swoim p. t. ISaprzód prac!

którym chcia od marze odwróci modzie,

mówic

:

Cóe szabl wyrbaa?
Kilka szczerbów w dziejów pleni!

Cóe lutni wypakaa?
Miljon tonów, co wiat przeni!

Oj! nie szabl i nie tonem

Tobie walczy, hufcu mody!

Ale z czoem pochylonem

Nad mdroci lcze kart,

Sercem przeczu prd waciwy
I z prastarej ojców niwy

To ukocha, czem y warto!

Bo nie adnym byskiem stali.

Nie natchnionych tonów moc,
Ludy czoa swe ozoc:

Tylko prac i mdroci,
Tylko trudem i mioci.
Przyszo serca im zapali!

Atoli nawoywania takie, zyskiijce cako-

wite uznanie ze strony rozsdku, nie mogy za-
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dowolnie ani wymaga fantazyi, ani porywów

serca. Co dobrego przyniós ten zwrot do opie-

wania ycia codziennego, to blisze wpatrzenie

si i obrazowanie warunków bytu klas pracuj-

cych, zarówno w miecie jak na wsi. Obrazki te

wszake, choby najpikniejsze i najsympaty-

czniejsze, nie mogy zastpi braku potnych
i wzniosych lotów.

Z drugiej strony wyniki wiedzy, owej „m-
droci", do której widziski zapdza modzie,
pytko pojte, zdaway si zagraa istnieniu

natchnie wielkich. Analiza zacza si przed-

stawia wielu jako stanowcza przeciwniczka twór-

czoci. Std w umysach wraliwych, a z natury

skonnych do marzenia, powstao zwtpienie o mo-

cy i wartoci prawd uwaanych za niepoyte, na

miejscu których nie umiay one sobie przyswoi

innych, nie mniej dajcych pola do rozwinicia

pomysów rozlegych. Zwtpienie to, w pocze-
niu z rozwaaniem bied i nieszcz ludzkoci

wogóle, a narodu wasnego w szczególnoci, po-

gray umysy w otcha pessymizmu i wywo-
yway westchnienia do nirwany.

Te pessymistyczne jednak objawy byy u nas

raczej wyrazem nastroju, anieli gbokiego filo-

zoficznego przewiadczenia; nie zakorzeniy si
te one silnie w duszy nie tylko czytelników,

ale i samych autorów. ywotno uczu naro-

dowych, wiara w janiejsz przyszo dopomo-
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gy do otrznicia sitj z apatyi, do wyrwania

si z pt pessymizmu i zanucenia pieni nadziei,

jak to widzimy w III ci ej sery i Poezyj Maryi

Konopnickiej z r. 1887.

Eównoczenie powstaje do liczne grono

talentów modych, które w przekonaniu, e co

niemiertelne, umrze nie moe, staray si przy-

wróci poezyi dawniejsze jej królewskie w lite-

raturze stanowisko. Byo i jest wród nich duo

zapau prawdziwego, ale nie brako take wy-

szukanej sztucznoci.

W pogldach na zadanie poezyi zachodziy

tu due rónice; jedni denia spoeczne na

pierwszym kadli planie
,
przeciwstawiajc po-

przednim utylitarnym entuzyastyczne cele; inni

za pragnli wyzwoli poezy od wszelkich ten-

dencyj ubocznych, sam sztuk wyraenia za

jedyny jej cel poczytujc i tak daleko nawet

idc, i dali zniesienia snpremaryi myli nad

sowem. Nowe grupy poetów francuskich i bel-

gijskich (symbolici, dekadenci) zaczy oddzia-

ywa na to najmodsze pokolenie poetów na-

szych, z których kilku po mistrzowsku zawa-

dno form. Niema jednak dotychczas pomidzy

nimi takiego, któryby potnym wpywem po-

trafi pozyska dla siebie i dla goszonych przez

siebie zasad wielkie audytoryura caego ukszta-

conego spoeczestwa.

Bdcobd, lubo i dzisiaj jeszcze syszymy
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narzekania poetów na brak odgosu i sympatyi

wród ogóu dla twórczoci poetyckiej, zarówno

znaczna liczba piszcych, jak i mnoce si
zbiorki poezyj wiadcz do wymownie , e
doba zobojtnienia mina i e si poczyna nowy
okres odwieonej wraliwoci w dziedzinie na-

tchnienia twórczego. Od twórców zalee bdzie,

eby okres ten zajania wielkiemi dzieami ;
—

„taki wieszcz, jaki suchacz" mówi prawdziwi

poeci tylko w chwili zniechcenia, gdy kiedy-

indziej porywaj tumy za sob.

Naszkicowany tu przebieg losów, jakim ule-

gaa nasza twórczo poetycka w przecigu lat

trzydziestu, uwydatni si lepiej w szczegóowych

szkicach, jakie o gówniej szych jej przedstawi-

cielach, pod dodatnim i ujemnym wzgldem, na-

kreliem. Powstaway one w rónych czasach,

a lubo staraem si je obecnie do pewnej je-

dnolitoci doprowadzi , rónice w obrobieniu

bystre oko dojrze zapewne atwo potrafi. Punkt

tylko wyjcia jest wszdzie jednakowy: objawy

poezyi rozpatrywaem zawsze nietylko z este-

tycznej strony, ale i ze spoecznego stanowiska.

Przewana cz uwag odnosi si nawet do tego

drugiego, gdy ide atwo w krótkich sowach
przedstawi; nad form trzebaby si dugo roz-

wodzi. Zamiast wykrzykników uwielbienia lub

potpienia, odnoszcych si do rzeczy, które

ogóowi czytelników zazwyczaj s obce, wola-
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em przytoczy wiersz jaki lub te zwile srl
swój o stronie artystycznej utworu zanotowa.

O wyczerpanie przedmiotu nie ubiegaem sitj:

potrzebaby na to ksiki o wiele wikszej. Po-
niewa postanowiem pisa o tern tylko, co sam
czyt^em, nie mogem korzysta z recenzyj pisa-
nych przez innych o utworach mi nieznanych;
wolaem je pomin. Zdaje mi si jednak, e nic
waniejszego nie opuciem. auj tylko, em
nie móg uwzgldni twórczoci Bolesawa Czer-
wieskiego. Jeeli ksika moja doczeka si
drugiego wydania, postaram si brak ten wy-
peni.

26 padziernika 1894 r.



I Leonard Sowiski.

Przypominacie moe sobie ten ustp z histo-

ryi biblijnej, gdzie jest mowa o „krzu gore-

jcym" na pustyni. Mojesz, pasc trzod Jetry,

przybba si do niego z trwog i serca dre-

niem, przypatruje si cudownemu zjawisku i sy-

szy gos gromowy z „krza" wycbodzcy...

Do tego „krza gorejcego" podobnym jest

talent poetycki Leonarda Sowiskiego. I sam

poeta natrac o tern w Widziadach, i z rozwa-

ania jego utworów przyj mona do takiego

porównania. Zjawisko dziwne, niezwyke, misty-

czne po czci, tajemnic i zagadek pene.

Pierwsze poezye Sowiskiego, bardzo zre-

szt nieliczne (Madonny Rafaelowc , Przed Ma-
donn sykstysJc, Przed obrazami Fra Angelico da

Fiesole), sigaj roku 1857 i s wynikiem wra-

e, jakich autor doznawa w czasie artystycznej

swej po Europie wdrówki. Drezno, Pary, Flo-
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rencya wraz ze swojemi skarbami sztuki na-

tchny strof kilka, które oprócz wyszego na-

stroju ducha i wytwornego wierszowania, nie

posiadaj jeszcze cech wybitnych niepospolitego

talentu. Strofy takie mogy by utworem umy-

su o jakimkolwiek kierunku duchowym.

W dwa lata potem w „Pimie zbiorowem

wileskiem" pomieci Sowiski wyjtki z poe-

matu Satyra, wydanej w caoci dopiero w roku

1870. We wstpie, poeta zostajc pod wieem
wraeniem podróy do Rzymu, maluje, idc za

Krasiskim i Zaleskim, zepsucie Romy staroy-

tnej i przepowiada wietn dla Sowiaszczyzny

przyszo. W dalszym cigu poematu objawia

si ju wyranie kierunek poetyczny i mylowy

autora. Powstaje on przeciw pysze rozumu, prze-

ciw zarozumiaoci nauki i sztuki. W obrazie

usiowa wielkiego matematyka i filozofa, Hoene-

Wroskiego, stara si wykaza marno zacie-

ka nad zagadk wiata. Opisawszy smutn, bo-

lesn chwil zgonu reformatora ludzkoci, temi

przemawia sowy:

Tak skoczy umys pych zatruty,

Co przez pó wieku myl tytana

Rwa si ku niebu do ska przykuty...

I praca mdrca wiatu nieznana...

A kto ladami jego si rzuci

I obietnicom mistrza da wiar,

"Wkrótce spostrzee, i goni mar
I zawiedziony, zorzeczc, wróci...
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Podobnie przeklina poeta tych mistrzów

sztuki, którzy tworz grone, zimne postacie,

albo te rozdzieraj piersi suchaczów dysonan-

sem niewiary i rozpaczy; gdy:

. . . biada temu, czyje natcinienie

W piersiach pokrewnych szerzy zniszczenie!

Kto serca blinich dz rozpala,

Kto wiar ludu w gruzy obala,

Kto z brami dzieli zgrzytania swoje,

Walki, upadek i niepokoje!

Poeta zaleca natomiast pokor, ofiarno, du-

cha powicenia oraz „przeczyste, rzewne, po-

tulne i wite" malowida Fra Angelico da Fiesole.

W innych czciach Satyry obrazy niektó-

rych zdronoci spoecznych niezawsze do wy-

razicie wystpuj. Najwietniejszym tu chyba

ustpem jest ten, gdzie Sowiski wystpuje prze-

ciw faryzeuszom i witoszkom, te^" „brudnej

kurzawie boego domu":

Gdy lud, zwaywszy wasze rozumy
I strupieszaej piersi popioy.

Odepchnie próne roszczenia dumy, —
Wy, jak strcone ryczc anioy.

Ciskacie gromy na ciemne tumy
I zniewaacie myli kocioy...

Czemu tej cibie suy nie chcecie,

Kiedy przewodzi jej nie umiecie?...

Wszak zbawca wiata cichym by kae;
Lecz wy, niezdolni kornej mioci.
Bezwstydem dumnym w masce witoci
Kalacie czyste Boga otarze.

';C(;l POISCY 2
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SJowo ofiary, zgody, pokoju,

Zamiast utwierdza ycia przykadem,
Zatruwszy gorzkim zawici jadem,
Czynicie hasem kótni i boju.

Oprawce ducha I bicze sumienia!
Napróno chcecie wite ich gosy
Do nikczemnego zmusi milczenia...

Niech po raz jeszcze wygase stosy
Zapali gownia waszego gniewu, —
Ludzko nie zniesie jku mczestwa
I chór grobowy waszego piewu
Na wieki stumi gromem przeklestwa.

Mniej natomiast zadawalnia ustp, w którym
Sowiski przedstawi potg mas ludowych, wy-
rzucajc im atoli egoizm, brak mioci bliniej.

Jednostronno pogldu, wypywajca z do
rozpowszechnionego okoo r. 1859 wród warstw
inteligentnych nastroju przebija si w hurtownem
potpieniu „Zachodu".

Spójrzmy na Zachód! Wzy tych ludów
Dawno im w piersiach ostygych pky;
Skarowaciay dwignie ich trudów
I samolubstwem dusze nabrzky...
Poród kamieni, elaza, pary
W blasku znikomym gazu i zota.
Gdzie ich naddziadów rycerska cnota?
Gdzie chrzecijaski charakter stary?

Wyskoki jednak takie i tym podobne zesmu-
tniaej duszy poetyckiej nie ra tu zbytecznie
wobec wielu myli podniosych, jakkolwiek za-
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krytych gaz symboliki, Bdcobd jestemy

caem sercem za poet, kiedy woa:

Peno plam czarnych w zbiorowym duchu,

Gdy rdza prónoci siy mu strawi.

Gdy piercie kady w bratnim acuchu
Odrbne cele sobie postawi

!

Jeeli zamiast „prónoci" postawimy „pry-

wat", nie podobna bdzie nie uzna caej pra-

wdy, zawartej w tej strofie.

W Satyrze atoli nie buchny jeszcze pomie-

nie z „krza gorejcego"; spostrzegamy je dopiero

w Widziadach^ drukowanych równie w r. 1859.

Sowiski opowiada w nich ciernisty zawód poety,

któremu „rdza smutku od kolebki w serce si
wpia"

:

Biedny! jak anio grobów ród zabaw i gwaru
Stawa w dziecinnem gronie i spojrzeniem smutnem,

Gbokiem, strasznem, penem zakltego czaru,

Zaraa tum wesoy milczeniem pokutnem...

„Pani z dzieciciem na rku" utulia ten

smutek i w modlitwie a piewie wskazaa mu
sposób kojenia „westchnie przebolaej doli".

Lecz przysza nauka i, zbudziwszy w duszy w-
tpliwoci okropne, zerwaa ogniwa acucha, -
czcego poet z niebem...

Wielka ogromem zwalisk, dumna mierci trudem

Myl zdzieraa z praw boych ideau szaty

I odarte — liczb marnych potrzsaa brudem.
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Zwtpienie ogarno umys i serce poety

a „ducli niesyty tarza si w tsknocie". Któ

przyszed z pociech, kto rozegna tumany sce-

ptycyzmu? — Poezya „pikna, wzniosa i rze-

wna jak anio pamici". Pie luna strumie-

niem, ale nie nadugo moga zapeni serce

spragnione szczcia. Duch niewiary jak uragan

przechodzi po duszy, niszczc i druzgoczc jej

pragnienia i ideay. Poecie brako mioci. I ta

si zjawia; lecz czy podniosa poet? Nie! Za-

nurzya go tylko w bocie! Podniós si on je-

dnak z tego kau i rozejrza po niezmierzonych

anach czynu. „Powinno" stana mu przed

oczyma i przed sumieniem. Zapah si do czy-

nów: „duch wieków wyszlachetnia" przed nim,

wic nowemi zacz kroczy drogami. Lecz i tutaj

„duch przeklty" splugawi wite zamiary. Py-

cha ze sztandarem sawy zabiega drog poecie,

który z pogard spojrzawszy na tumy, „gdzie

wiek cay na garstk zdobywa si mam", za-

topi si znowu w marzeniach, rozrzdzajc

w wyobrani wol narodu:

Wtem, powiewna i blada z wiecem ró na czole

Z berem w palcach ostygych, wyciosanem z lodu

W paszczu biaym jak zim posrebrzone pole,

mier wiona na dusz kolumnami chodu

I z lekka wosem kruczym wieszcz skro musna,

Donie niene na serce pooya wrzce

Ustami kamiennemi oczy przycisna.
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I zgaso ycie mode, jak wiateko drce...

W procli ziemi powiconej wsiky zy gorce,

Pier pod krzyem 2)o icalcc ponnej odpocza.

Jest to liistorya wielu dusz zapalnych, na-

mitnych, a sabych i niedouczonych, ani w szkole

wiedzy, ani w szkole ycia; pragn one od je-

dnego zamachu wiat przemieni, a praca po-

wolna im obrzydliw si wydaje, wic najcz-

ciej... marniej. al nam ich serdeczny, boleje-

my nad ich strat, jak si boleje nad kadem
piknem a przedwczenie zgasem yciem. Nie

db to powalony przed nami piorunem lub po-

czonemi siami ludzkiemi, ale kwiatek niky,

cho pikny. Sowiski w 12 sonetach cudnie

odwzorowa ten ywot jednodniowy, a do cha-

rakterystyki nakrelonej niegdy przez Kra-

szewskiego w kilku powieciach, przyda je-

szcze szczypt zwtpienia nie o celach wiel-

kich i witych, ale o siach jednostki utalento-

wanej.

"W rok potem wyszy okruchy poematu za-

tytuowane: Z ycia, które zjednay Sowiskiemu
rozgos ogólny. Zaoenie utworu, jego idea gó-
wna: budzenie. do czynu spoecznego znalazy od-

dwik w sercach modziey, wród której ró-

norodne fermentoway pierwiastki. "We wstpie

poeta wzywa wyobraziciela potgi woli i ofiar-

noci :

II
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Gdzie ty, olbrzymie cib, spoecznycli potg mu,
Owiany huraganem narodowych dum?..,

Ach! uka we krwi .skro i poysk na oru
I wzrok w miljonowy zatopiony Jum!

Patrzajcie: otó on! Pospne cienie czoa
Rozdziera jasna myl, jak piorun kby chmur,

Ofiar zbrojna pier ogromnem ha.sem woa,
A chór — przeraajcy odgrzmiewa mu wtór.

Z tysica woli drgnie odlaem posta twoje.
Boleci bratnich serc uolbrzymiem duch...

O Panie! zejd w otwarte pieni mej podwoje
I senny wiat ten mój w ywota porwij ruch!

Potny i wyrobiony ju gos Sowiskiego
odbrzmia sympatycznie i z serdeczn przyjty
zosta gocinnoci. Nie brako naturalnie i sów
nagany, ale wogóle przyznano mu talent niepo-
spolity. Rozalony jedn z krytyk (napisan przez
Kazimierza Kaszewskiego) poeta w drugim wj^-

daniu swego utworu, pomieci przedmow, w któ-
rej proz stanowisko swoje okreli.

„Prometejowe tortury — powiada tu — zry-

wajcego si do prawd najwyszych ducha go-
dniej szo s pieni ni kwilenie kochanków lub
szczebiotanie sowika. Szamotanie si tumu roz-
ognionego myl spoeczn przemawia mi do
serca daleko potniej, ni muzyka niewinna ma-
jowego poranku".

Jak widzimy, jest to energiczny protest prze-
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ciw zacienianiu zakresu poezyi do czuych i rze-

wnych westchnie i pieni. A jakkolwiek mo-

naby byo autorowi przypomnie jego zachwa-

lanie „przeczystych, rzewnych, potulnych i wi-
tych" fresków Fra Angelico da Fiesole; wolno

przecie widzie w tak zmienionem zapatrywaniu

postp jedynie ducha i rozszerzenie widnokrgu
poetyckiego. Koniec koców bowiem i freski

owe, arcydzieo w swoim rodzaju, nie wyraay
jednostkowego, egoistycznego uczucia, lecz aspi-

racye mas caych, duchem pobonoci przej-

tych; byy zatem take wyrazem czynu w pe-

wnym ograniczonym zakresie.

Zreszt pogldy dawniejsze Sowiskiego po-

zostaj i w tym utworze tymi samymi, uzupe-

niaj si tylko i zaokrglaj. Przedstawiciel nauki

abstrakcyjnej, niezwizanej z j^-ciem, Omega,

pokutuje za pych rozumu w szpitalu obka-
nych, a Ugo, jego ucze, dopiero wskutek bez-

poredniego zetknicia si z wynikami drogi, któr
postpowa, porzuca sfery nadniebne i wspiera

ziemskie dziaania Ludmira, przedstawiciela mas
i czynu spoecznego. W czynie tym bierze udzia

poeta Henryk, co wzgardzi gruchaniem mio-
snem i niewieciemi wdzikami. Natomiast ginie

w obkaniu Adam, dusza czua, rzewna, oddana

mioci jedynie, nie pojmujca ani energii Lu-

dmira, ani uniesie Henryka.

Susznie zarzucano Sowiskiemu, e w tem

I
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odrodzeniu spoecznem nie naznaczy waciwego
dla kobiety miejsca. Ewa bowiem, tak zmienna
i z tak rónorodnych pierwiastków zoona wie-
trznica, posiadajca w gbi serca jakie skarby
ukryte, ukazuje si nam tylko epizodycznie,
uamkowo. Najwicej w niej uwydatniona zostaa
zalotno i chwiejnoó rozbujaej myli i fanta-
zyi. Póniej widzimy j przychodzc do szpitala
obkanych, by baga o przebaczenie Adama,
którego nie kochajc zalubi chciaa i przez to
ducha jego w mrok mierci pogrya. W kocu
rzuca kwiaty na bohaterów odrodzenia i ponie
rumiecem na wspomnienie Henryka. Czy te
oderwane szczegóy mog nada wybitno jej

postaci nawet w tak fantastycznym szkicu, jakim
s okruchy poematu Z ycia?

Wogóle biorc, jakkolwiek idea utworu tego
bya pikna a nawet wzniosa, cho bynajmniej
me nowa, wyzna musimy, e samo obrobienie
jej nie sprawia w nas zadowolenia estetycznego.
By moe, nie wina w tern autora, jeno oko-
hcznoci; ale w kadym razie rozwaajc poe-
mat w takim stanie, w jakim go mamy przed
sob, widzimy w nim nie gmach artystyczny,
lecz lepiank. W lepiance tej pali si ogie
wity, to prawda ; budowa jej atoli nie nabiera
przez to ksztatów artystycznych. Brak regular-
noci, brak równomiernego uwydatnienia wszy-
stkich gówniejszych postaci, niektóre czci nie-
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mai zupenie chybione (np. sceny w szpitalu

obkanych) ka nam patrze na te „okruchy"

jako na zabytek dziejowy bardzo wany, z któ-

rego i dzisiaj jeszcze wiele myli rozumnych,

wiele uczu gorcych kady wyczyta moe, ale

który jako dzieo sztuki do wielkich zaliczonem

by nie moe.
Z dwu lat, ubiegych po ogoszeniu tych

„okruchów" Z ^ycia^ niewiele mamy poezyj, bo

zaledwie dwa króciutkie wierszyki i Fragment

potoicci. Autor zajty by wtedy publicystyk

i dziaalnoci yciow, napisa Studya nad lite-

ratur ukraisk (1860)
,
przeoy Hajdamaków

Szewczenki (1861) i wiele artykuów w „Kurye-

rze Wileskim" (1860— 62) pomieci.

We wspomnianych dopiero co poezyach ory-

ginalnych bardzo odmienne panuj tony. 'W Aniele

dziejowym przedstawia Sowiski walk zego pier-

wiastka z dobrym i zaznacza zwycistwo do-

brego. W wierszu Do narzeczonej (1862) syszymy

po raz pierwszy u naszego poety wyraenie

umiechu i szczcia

:

Serce ty moje! zote I jedyne!

Wielkie a ciche i rzewne!

Ty mi jak powój usch krzewin
W listki ubraa powiewne.

Umiech mój wyjrza z cichego grobu;

Mio z anielskiem marzeniem,

Szczcie i wiara zeszy mi z tob
Slicznem jak modo widzeniem.
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Lecz w tyme samym roku dochodzi nas zgrzyt
rozpaczy; poeta ciska przeklestwa na miio
1 na kobiety. Mówi o Fragmencie powieci, który,
lubo wydany zosta dopiero w roku 1869, po-
wsta przecie, jak si dowiadujemy z daty pod-
pisanej pod tym utworem, o wiele wczeniej,
bo w r. 1862. Opisuje tu poeta mio Leona,
studenta medycyny, guwernera czy korepetytora,
do córki szlacheckiej Mani, mio szalon, na-
mitn, chu raczej zmysow, któr chce wy-
chosta biczem Furyj i pochodni haby pie-
kielnej wywieci:

Chciabym ogniem i krwi odmalowa ducha tortury,
;

Gdydz runie w proch, a natchnieniem rwie si do góry,
jGdymsk, dumn myl, najszczytniejszych peJn obrazów,

Ustek winiowych jad zamieni w legowisko pazów.
Chciabym z Dantejskich barw i palcych jak grom

[wyrazów
Utworzy pie... Jak Jozue rozwalajcy mury
Pragnbym skruszy gmach zniewieciay naszej natuiy,!
By w gruzach jego wznie potniejszy — z cyklopich'

[gazów.
i

Perypetyj tej mioci czy tego szau opowia-
da me bdziemy; nie przedstawiaj one cech
wybitnych i tylko pod wpywem wietnego obra-
zowania na umys czytelnika dziaaj. Chcc
streszcza, potrzebaby przepisywa. Zreszt sam
poeta nie bardzo dba o malowido szczegóów;
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oto np. jak najwaniejsze tej historyi chwile

opisuje:

Czy jest milszego co nad majow podró z kochank?...

Suchajcie: Bi/szów— noc— pocaunek pierwszy na ganku

;

Chodorhów — kilka sów : „Leosiu mój !" — „Maniu ser-

[deczna!" —
Berdyczów — zy i gniew — pojednanie i mio wieczna.

O par mil — utarczka znów i rozpacz ostateczna —
Zgryzota — al — wieczorny upa i chód o poranku —
Milutki ds — westchnienie — miech — rozmowa nie-

[dorzeczna,

Tupnicie nók — wstyd i zy i „kocham" bez ustanku.

Poeta gardzi i kocha „sam z sob w dzi-

wnej rozterce". Potem tuli do serca Magdaleny

pokutujce...

Fragment powieci jest to poemat w rodzaju

Byronowskiego „Don Juana" — pod pewnym
tylko oczywicie wzgldem. Peno w nim spraw

osobistych, sympatyj i antypatyj autora, peno
obrazków przecudnych i myli wzniosych, jak

nie mniej peno miau i kwasu egoistycznego.

"Wiersz dugi 15-zgoskowy z msk redniówk
tokiem swoim przypomina niekiedy proz, lubo

dykcya jest wysoce poetyczna i obfituje w mnó-

stwo energicznych, miaych, malowniczych wy-

rae.
Wykroczy w tym utworze Sowiski prze-

ciw regule wypowiedzianej przez siebie w Sa-

tyrze, bo podzieli z brami „zgrzytanie swoje,
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walk, upadek i niepokoje". Nie moemy mu

mie tego tak dalece za ze; gdy nikt witym
nie jest; a poniewa znajdujemy grunt szlache-

tny, nie zwaamy bardzo na osty, które na mm
rosn.

Dla charakterystyki poety podnie tu win-

nimy par szczegóów. Wspomnielimy ju, e
w poemacie tym by Sowiski wrogo dla pci

piknej usposobionym. Sama tre poematu miaa

wykaza, jak wiele mskich, dusz „nadziejami

wielkich za modu" runo nagle w proch, tkni-

tych mierteln trucizn zmysowej mioci. A oto

portret bohaterki

:

Eecipe : — dumy lwiej i turkawki modej gruchania;

Wciekych, tragicznych scen i pieszczot — do niewy-

[trzymania,

dzy i zimnej krwi, okruciestwa, smutku, czuoci,

Najpotworniejszych kamstw i przezroczej jak za szcze-

[roci;

Wszystko to zm i w ogniu azyatyckiej mioci

Skrysztal w kobiety ksztat — a wyjdzie niezawodnie

[Mania.

Milutki typ! Niewiele w nim znajdziesz idealnoci,

Mnóstwo ma wad — nie przecz — a jednak wart jest

[kochania.

Albo obrazek rozwydrzonej zabawy Mani

i jej siostry separatki „wielce ognistej" :

Cay ogród si wstrzs od sióstr rozhukanych swawoli;

Jak bajadery dwie wystpiy w bachantek roli:
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By to zwierzcy szat bez najmniejszej myli na czole:

Namitno — zawrót — krzyk — rozpasane piewy i

[arty,

Orgija — wir bez tchu — poganizm z tuniki odarty...

Leon si mia, cho czu, e miech ten piekielnie go boli.

Krytyków swoich traktuje Sowiski pogar-

dliwie, a na zarzut mistycyzmu w utworach da-

wniejszych, tak odpowiada:

Do ju mistykiem by... cho raz Kaszewskiego roz-

[broj.

Nowoytny ów Grek, od trawienia klasyków senny,

Mówi, em sfinks i gniewa si na poezje moje...

Szczciem na ludzi gniew pospolicie bywam kamienny.

Zaufanie w sobie, egoizm rozbrykanej ima-

ginacyi wkada w usta Sowiskiego wyrazy py-

chy, tak niegdy surowo potpianej :

Albo i ja... Co chwila z powieci mojej odmtu
Jak rybki z gbi wód wynurzaj si dziewczt twarze...

Ha! niema co!... cho mi wstyd, lecz powiem bez wy-
[krtu,

e tyle jestem wart, co i v/szyscy nasi pisarze...

Temperament poetycki niewtpliwie najdo-

bitniej wyrazi si w tym utworze, tak rónoro-

dne, a zawsze namitne budzcym uczucia. Wi-
da, e by istotnie pisany krwi i zami — wy-

buchy na kadym s kroku.
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Po Fragmencie powieci nastpiy lata ciszy
1 smutku. Przeby je Sowiski w gubernii kur-
skiej, najprzód w Kurska, a potem w Szczy-
grach. W r. 1868 przyby do Warszawy, zosta
spópracownikiem „Gazety Warszawskiej-, potem
„Wieca", „Gazety Polskiej", „Tygodnika Po-
wszechnego", umieszczajc tu duo recenzyj, tro-
ch wspomnie i powieci.
W lirykach jego od roku 1868 znajdujemy

wyraz uczu rónorodnych. Zwtpienie, gorycz,
myl samobójstwa, rozpaczhwe nad stanem spo-
ecznym rozpamitywania, albo te nanowo roz-
budzona ufno w losy przysze i zadanie poetx
dwiczay naprzemian na strunach teorbanu.
Mamy tu kilka cudnych pere, prawdziw poe-
zy lnicych; mamy i rozumne credo poetyckie

Jeeli chcesz by wieszczem bratnich cib,
Wic rzu gruchania ckliwe, mdro liczb,
Zdawkowych poziom wyobrae,
A sta si sowem wielkich wrae,
Sumieniem w ciemny wpywajcem gmin,
Pamici yw bohaterskich zdarze
I wiar uzbrojon w czyn.

(Rada poecie).

Podobnym duchem natchniona jest pie Do
liryków dzisiejszych, gdzie da od poezyi, „potgi,

I
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prawdy, ycia, promiennych myli, natcinienia,

co do ycia budzi", a lirykom stawiajcym ota-

rzyki drobne radzi, by zaprzestali wypiewywa
egotyczne dumy, a weszli w „kunie pracy

gminnej" i piewali to, co czuj tumy, lub —
zamilkli...

Obok piknych i silnych, byy atoli i sabe

utwory, w których rozgoryczenie czyo si
z ciasnot pogldu, np. Dzia pieni, gdzie poeta,

nie mogc si pogodzi ze wstrtnym sobie kie-

runkiem myli i de, potpia bezwzgldnie

stulecie obecne

:

Wiek rozumu, jak tabor ciurów rozpasany

Opycha brzuch podbitej maieryi cielskiem...

Jak krzye mogi kmiecych na cmentarzu sielskim

Wali si posgowy pikna wiat — oplwany

Pogard cib, dla których kady kwiat jest zielskiem,

A laur wydaje plon odzi podany...

Z wikszych utworów tego czasu odszcze-

gólnia si Graf Jarosz, nastrojem i barw przy-

pominajcy Fragment powieci, a opowiadajcy

o miostkach znudzonego grafa z cygank Di-

w i o jej zemcie. Wiersz energiczny a pi-

kny jest najwiksz tego poemaciku zalet.

Wszystkie wymienione dotychczas utwory

zebra Sowiski w dwutomowym zbiorze, wyda-

nym roku 1876 w Poznaniu p. t. „Poezye S."

Obraz atoli owoczesnej dziaalnoci poety byby
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niezupeny, a w porównaniu z dawniejsz blady,

gdybym cho mimochodem nie wspomnia o tra-

gedyi w 5 aktach z prologiem i epilogiem, ogo-

szonej bezimiennie w r. 1873 p. n. Na Ukrainie.

Nie wypenia ona warunków scenicznych, ale

jako poemat walczy o lepsze z dramatem fanta-

stycznym Z ycia. A walczy nie tylko z nadziej,

ale i z pewnoci zwycistwa. Grunt realny, na

którym si poeta opar, poruszenie sprawy ywo
obchodzcej ogó, wyborne odmalowanie kilku

charakterów, wiersz silny i dwiczny, styl poe-

tyczny jak rzadko nadaj poematowi temu pier-

wszestwo nad poprzednimi a nawet ka wo-

góle uwaa go za najlepszy Sowiskiego utwór

wikszych rozmiarów. Ma i on sabe swe strony,

ale ich nie uwydatniamy, gdy i silnych nie mo-

glimy szczegóowo przedstawi.

Po dziewiciu latach od czasu wydania zbio-,

rowego poezyj swoich , Sowiski przedstawi

now ich wizank p. t. „O zmroku" (Warszawa,

1885, str. 157). Skromn jest ona wielce pod'

wzgldem objtoci i wiadczy wymownie, e
chwile natchnienia, nawet u wysoce utalento-

wanych poetów, bywaj bardzo rzadkie. Przy-

tem wszake pamita naley, e w przecigu

czasu, który upyn od r. 1875, Sowiski za-

jty by ju to ukadaniem obszernej kompila-
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cyi z dziejów literatury polskiej, ju to podró-

ami, ju to utrwalaniem na papierze wspomnie
modoci swojej, tak e na pisanie poezyj wiele

nawet swobodnych chwil nie byo. Nie od obj-

toci zreszt warto zbioru poezyj zaley. Zaj-

rzyjmy wic do wntrza. Mroczne ono jest wielce,

jak sam tytu ostrzega, ale bywaj w niem i by-
ski jaskrawe. Poeta, który zawsze z wysoka pa-

trzy na wiat i jego dzieje, który bardzo wy-

bitnie samemi najwyszemi zagadnieniami ycia
spoeczestw w poezyach swoich si zajmowa,

tu jakkolwiek czuje upadek si swych twórczych

i gorzkie nad nim zy wylewa; jakkolwiek bka
si po otchani wtpliwoci, posiada jednak do-

sy jeszcze mocy, aeby si nie da pokona
zwtpieniu i rozpaczy, a nawet wynajduje w ko-
cu ujcie ku wiatociom niebieskim, co mu
daj ukojenie.

Z temperamentu namitny, atwo popada So-

wiski w kracowoci, wród których bawi za-

zwyczaj przez chwil tylko. Rozumia i potnie
oddawa poczucie siy tytanicznej w pokoleniu

Prometeuszowem, ale równoczenie znajc ma-

2ji o czowieka, korzy si przed Panem. Wspa-
niale maluje wiat Ducha:

Bez granic wielk jest kraina Ducha,

Promienna bóstwa blaskiem u swych szczytów

A w dole — otcha mroku, ka i zgrzytów,

Skd rozpacz i nienawi wci wybucha!

PnECI POISCY ^
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Kto w glosy jej si tajemnicze wsucha,

Ten dozna ju-to grozy, ju zachwytów,

Nieznanych tym, co w prochu zasklepieni,

Dla których byt — to puszcza wiatów gucha,

A oni sami — poczet marnych cieni.

Rojenia modych lat, natchnienia byski,

Ofiarno, wiara wrzca, czar mioci:

Czy nie jest-to wiat wrae niebios blizki,

Soneczny, wiosn tchncy raj ludzkoci?'...

Czy nad wspaniae gwiazd i tcz widoki.

Lub zorzy biegunowej ogniotryski

Nie wyszy umys twórczy i gboki?...

A one wulkaniczne serc otchanie,

Gdzie wiecznie ponie brudnych dz pochodnia.

Gdzie lgnie si wystpek, zdrada, zbrodnia —
Czy moe i co z niemi w porównanie

w" ohydzie okropnoci?:... krwi i zami,

Jak law, brocz one ludów dzieje;

Podziemny grzmot ich postrach w cibach sieje;

aoba, rozpacz id ich ladami,

A potem cisza spustoszenia gucha...

O, straszne, straszne s przepacie Ducha!

Gdyby poeta na tym obrazie, przedstawiaj-

cym dwoisto objawów ducha w ich najwybi-

tniejszych wyrazach, by poprzesta, wiersz jego

peen siy sowa i trafnych porówna, zadowol-

niby w zupenoci estetyczne jak i logiczne

poczucie. Ale Sowiski, lubicy autytezy, zapra-

gn przeciwstawi tej dziedzinie ducha mar-

no materyi — i zepsu pikny utwór, gdy

przeciwstawienie to nie moe znale potwier-

dzenia rozumu. „wiat materyi bezwiedny" ni-

1
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knie i przepada w kadej chwili, to prawda,

lecz w szczegóach tylko, nie w ogóle swoim—
zupenie tak samo jak i wiat ducha, który bez

tej materyi nie znaby ani rojenia modych lat,

ani bysków natchnienia, ani czaru mioci, ani—
z drugiej strony — owych dziejów broczonych

krwi i zami jak law. Poeta jako spirytualista

zapomnia o tym cisym zwizku, jaki czy
ducha z ciaem i wyobraa sobie idealnie, lubo

w ksztatach zmysowych, bezwarunkowe pano-

wanie ducha oddzielonego od materyi; ale czy-

telnik nie moe popeni takiej abstrakcyi, nie

moe lekceway tej materyi, bez której duch

na ziemi objawiby si nie móg. Gdyby Sowi-
ski mówi tylko o objawach ducha poza-ziem-

skich, to nawet nie zgadzajc si z nim co do

samego pojcia, moglibymy przynajmniej zro-

zumie jego przeciwstawienie materyi duchowi,

poniewa jednak w caym wierszu czytamy tylko

o stosunkach czysto-ziemskich, musimy przeciw-

stawienie to uwaa za brak naleytego rozmysu
w poecie rzdzcym si chwilowymi wybuchami.

Równie potnemi sowy przedstawi Sowi-
ski Widmo Ruiny^ uosobione w trzech postaciach:

ndzarza-upiezcy, bachantki oraz „miakiej, bez-

dusznej, pozornej" nauki. Pomijajc nietrafno

zestawienia tych trzech uosobie, w których

dwa pierwsze s postaciami hidzkiemi, a trze-

cie — abstrakcy bez ciaa, gdy analogicznie

3*
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wypadaoby wprowadzi cynika-zarozumialca, -

monaby autorowi zarzuci dziwne w poecie

celów gromadnych" nierozumienie dróg postpu, J

kroczcego ku udoskonaleniu bytu narodów; me 1

kade przecie niszczenie jest dzieem „ziej-

cego jadem demona"; nie na kadej ruinie pa-

ka nam trzeba; s i takie, które radoci przej-

muj serce, gdy si^ zo, niewola, n^dza wyko

renia. Rozumia to niewtpliwie autor batyry

ale jak nieraz, zanadto dawa siej unosi jednemu

prdowi myli, który nim chwilowo zawadni

Kreacyom jego nie zawsze przewodniczya roz-

waga poety-myliciela, który nie tylko na lorm.

pikn, ale i na wszechstronny ro-^wój tresc.

utworu baczy pilnie, aeby uczucie i fantazya za-

kochane w danym pomyle nie naday mu niepra-

wdziwego zabarwienia. Wida to nietylko w wie-

cie Ducha i w Widmie Ruiny, lecz gdzieindziej.

Om Fragmentów satyrycznych uderza na jedno

przewanie zo, które tak zajo umys poety,

e ju na inne nie chcia czy nie móg zwrocie

oka Tem zem jest zmateryaUzowanie wiata,

owa gorczka zota, owa „gieda bez Boga"

która si ju Krasiskiemu w przeraajcych

przedstawia ksztatach. U otarzy poezyi siedz

tylko lutnici, lepi, starzy; mistrze-kapani juz

spoczywaj „zmorzeni mogi snem gbokim-

westalki poszy na gied skada ofiar Baa-

lowi, porzuciwszy „harfiarzy nuccych psalmy.
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Co wicej, nawet poeci nastrajaj swe lutnie

„na zota brzk" i czujnem uchem suchaj
na giedzie, „po czemu dzisiaj za, po czemu

miech, po czemu jk", za grosz gruchaj jak

gobki, za dwa piewaj „dziewic erotyczny

wdzik", za trzy wybuchaj rozpacz lub go-
sz „wrzaski trb, ryk dzia i mieczów szczk".

Albo te kami swym ideaom, gdy „pieszczo-

tliwy gwar niewieci" kae im by piewakami

uczt i mirtem wieczy skro, zamiast dziere
silnie w doni miecz archanioa, co go „Bóg

da u raju wrót", by walczyli „z szatanem wie-

cznej mgy na wielkiej ducha tamie". Ci, co

mieli porwa lud do wielkich czynów, a w po-

wodzi klsk pociesza zrozpaczone tumy, wol
„chluby laur" i wnosz w cichy wiat poezyi

„okrzyk zgraj i dzy samolubnej brud". A zgraje

te, jak w epoce cezarów rzymskich, woaj o je-

dzenie lub „rycz wród kamelij ddu i ró",

bijc szalone oklaski tym, „od których pierzcha

dróg dziejowych anio-stró i przedwit gasi swe

zotopromienne blaski". Zgrajom tym rozszala-

ym nie przywieca adna gwiazda, bo nawet

myl badawcza, niegdy roztrzsajca zwój „po-

tg twórczych", dzisiaj kupczy strzpami wie-

dzy, otoczona rojem heter i sofistów. Tryumfy

nad kamieniem, par i elazem podsycaj tylko

moc i sza materyi ; ka dz poziom'3'^ch zala

witynie serc; ateizm na zghszczach wiar za-
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panowa i zawadn przekonaniami Uumów ca-

ych. — Tak sobie wyobraajc i tak przedsta-

wiajc stosunki wiata dzisiejszego, poeta nie

ma dosy sów najsroszego oburzenia, a w na-

mitnem pitnowaniu wszystkiego, co wiek obe-

cny wyda, traci miar, traci wiadomo swego

stanowiska wzgldem' tego wiata i — jakby

jedyny mdrzec wród powszecinej ciemnoty

i zepsucia— twierdzi urgliwie, e nasz „mdry

wiek" zostawi po sobie „stos wgli, martwych

ksig — i kamstwa nowy krój i wielki grób

w ostygem potomnoci onie".

Ryczatowe to potpienie wieku i posta-

wienie siebie samego w roli mdrca wyrokuj-

cego o gupstwie nie jest wszelako objawem

zarozumiaoci poety; w innym bowiem utwo-

rze p. t. Pacz senny szczerze si spowiada ze

saboci swych, wyznajc, e rozkadowe pier-

wiastki czasu podziaay i na niego. We ni*

zjawia mu si najsdziwszy z poufaych ojca

jego przyjació, a dla niego od kolebki samej

najtkliwszy opiekun, i powiada mu jedno sowo:

„pamitasz?" Wtedy-to zy, których ju nie mia

na opakanie innych nieszcz i strat, bryzny

poecie z oczu, a on odrzek staremu przyjacie-

lowi z jkiem:

„Ach! pomn...

Byem niegdy dzieckiem wielkich nadziei —
Wszystkie zniky w strasznej ycia zawiei...
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Chciano wznosi na nich gmachy ogromne —
Wszystkie u podwalin samych runy"...

I od paczu zanosiem si prawie,

Co si nigdy ju nie zdarza na jawie.

Dusza biedna poety, potraciwszy kolejno

wiele piknych, dobrych i dzielnych dzieci-na-

tchnie, „dzi po grobach bka si bez nadziei,

przeklinajc ycie swe niemiertelne".

Nie miejmy za ze autorowi, e adne wspo-

mnienie nie wycisno ez z jego oczu prócz

wspomnienia o zmarnowanym talencie; nie miej-

my mu za ze, e dla wiata obecnego, dla nie-

szcz i walk, mia tylko sowa urgania, bo

nieszczliwi s niesprawiedliwi, bo w rozale-

niu gbokiem zawsze nam naprzód w myli

staje wasna nasza osobisto, bo cudze bóle

i cierpienia rozumie moemy, a swoje — czu-

jemy.

Ale te ze swej strony, jako czonkowie

wiata obecnego, mamy prawo wymaga pewnej

miarki wyrozumiaoci, która moe bardzo blizko

graniczy ze sprawiedliwoci; mamy prawo wy-

maga, aeby poeta nie zasklepia si w kóku
wasnych tylko czysto-indywidualnych pogldów
przesiknitych uczuciowoci i fantazy, ale

stara si spojrze wszechstronniej na to, co si
dzieje, a moeby nie widzia samych jedynie plam

czarnych, moeby biczem satyry nie smaga nie-

winnych razem z winnymi. Jak sam poeta do-



— 40 —

znawa nieraz goryczy zwtpienia i o maJo nie
chwyci za bro samobójcy, by dosign „y-
wota szczytu — w nicestwie"; tak te w dziejach
wiata s chwile krytyczne i bolesne, rodzce
wiele zamtu i spustoszenia w umysach i ser-

cach, które trzeba zrozumie, zanim si je po-
tpi. Los poety „burz, byskawic, celów niedo-
cigych, pragnie Tantala", który „myl tonc
w dziejów krwawym potoku, z jkiem w piersi

i palc z w oku, umar zapomniany w mu-
rach szpitala" — jest niewtphwie bolesnym
i okropnym; ale zamiast wprost oskara o
„cib", potrzebaby moe wskaza, o ile te sam
poeta, zarówno zaletami jak wadami swemi, by
jego sprawc.

„Z mroku do wiata" poda Sowiski na
skrzydach modlitwy. Korzenie si atoli nie byo
wida odpowiedniem talentowi poety „burz i by-
skawic", gdy wymuszona prostota, za pomoc
której chcia odda swój nastrój religijny, nie

dopisaa mu ani pod wzgldem stylistycznym,

ani pod wzgldem rymotwórczym. Stojc nawet
na stanowisku poety, trudno doszuka si pra-

wdziwego pikna w tych jednostajnych litaniach,

jakiemi s przepenione wiersze zatytuowane:
Siostra miosierdzia, Modlitwa i Modlittua paska.
I tam tylko widnieje talent istotny, gdzie So-

wiski maluje pomiennemi barwami chwile pene
grozy, jak np. w Giciazdct betlejemskiej

:
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Zowieszcz, straszn bya droga,

Któr pdzia ludzko caa
Bez gwiazd przewodnich i bez Boga

Zezwierzcona, rozszalaa...

Rozpusta, przemoc i niewola

Zalegy dziejów czarne pola.

Gdy monych orgia huczaa,

Ziejca krwi, bezmylnie sroga,

Pier pognbionych cib nkaa
Niedola cika, rozpacz, trwoga —

I wyndzniaa w znojnej mce,
Ku niebu wycigaa rce...

Z kadzide dymem, z modów gwarem,
Jk tumów wzbija si dokoa

Nad Panteonem wiata starym...

Ach! próno krwawi korne czoa
O wity marmurowe progi...

Poguchy, czy posny bogi?...

Takie s liryki Sowiskiego, zawarte w osta-

tnim zbior/e jego poezyj. aden z zamieszczo-

nych tu utworów nie moe by, wobec surow-

szego sdu, poczytany za doskonay; podziwiajc
bowiem dosadno i barwno dykcyi, dobre

rymowanie, a nadto pikno i trafno poszcze-

gólnych ustpów, w adnym nie znajdujemy ta-

kiego pomysu, któryby, bez wzgldu na sw
wieo i oryginalno, móg wytrzyma prób
cisej analizy. Jednostronno w pogldzie na
wiat, zawarunkowana romantycznym nastrojem



— 42 —

ducha, którego Sowiski by wietnym epigo-

nem, psuje najczciej wraenie, wywoane barw-

nymi obrazami. Doda wreszcie potrzeba, e
i pod wzgldem formalnym wiersze tego niepo-

spolitego poety nie zawsze zadawalniaj; moe
z umysu, dla wywoania jakiego specyalnego

wraenia, zaniedbywa on czysto rytmika i uy-

wa niekiedy cakiem niepoprawnych wyrae
(np. uwicij).

Obok poezyj drobnych znajduje si w owym

zbiorze jeden utwór epicki i jeden dramatyczny.

Liryk gnomiczny nawskro chcia okaza, e
i w innyrh rodzajach poetyckich potrafi dzielnie

wada piórem. Jak wiemy, nie po raz to pier-

wszy wystpowa Sowiski z takiemi próbami;

by on ju autorem dwu duszych poematów,

fantazyi dramatycznej i tragedyi. Pomimo wiel-

kich zalet, w jakie obfituj, niepodobna przecie

twierdzi, by one odpowiaday warunkom tych

rodzajów literackich, do których si zaliczay.

Wprawdzie fantazya dramatyczna Z ycia miaa

w swoim czasie rozgos nadzwyczaj wielki i poci

wzgldem spoecznym wywara na umysy wpyw
potny ; wprawdzie tragedya Na Ukrainie wiele

miecia scen rzeczywicie piknych i nieraz

wstrzsajcych ; wprawdzie poemata (Satyra, Fra-

gment powieci), odznaczaj si werw nadzwy-

czajn ;
wszdzie atoli podmiotowo liryka braa
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gór nad przedmiotowoci epika i dramaturga,

a kompozycya caoci chromaa wyranie.

W Praniku pragn widocznie Sowiski za-

chowa jak najzupeniejsz przedmiotowo i dla-

tego, obrawszy temat z ycia ludu wiejskiego

na Podolu, przymusza si do utrzymania pro-

stoty wyrae i sytuacyj. Przymus ten zna
w jego utworze, bo go wida z caego toku

opowiadania oraz z tych miejsc, w których nie

udao si poecie powstrzyma lotu wyobrani, np.

gdy krupniczek nazywa „dzieciciem miodu i go-

rzaki, zrodzonem w ogniu", lub gdy opór dzie-

wczt wzgldem napastniczych zuchów nazywa

„gonym, ale kruchym". Naladowanie „Pana

Tadeusza" widnieje tu w wielu miejscach zaró-

wno w charakterystyce ludzi, jak w porówna-

niach i w sposobie prowadzenia rozmów. Nie

mia zreszt autor najmniejszej pretensyi do

tworzenia eposu
;
pisa tylko sielank skromnych

rozmiarów; szkoda wszake, i nie potrafi wy-

bra sytuacyj bardziej interesujcych, ni je znaj-

dujemy w dwu pierwszych czciach utworu;

trzecia dopiero i ostatnia (bardzo krótka, bo 6

stronic zawierajca) cokolwiek j^wiej zajmuje.

Przytocz tu samo zakoczenie , majce nie-

mao piknoci w stylu prostym :

Najagodniejsza, mia, wesolutka, sodka
Gromadka bya dziewczt... Jak owieczek trzodka
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Zebraa si u lnicej, jako za, krynicy

I wypiewuje sobie dumki: o Dziewicy,

Co utona, biedna, w modrym gdzie Dunaju:

O Doli nieszczliwej, o Zielonym Gaju,

O Petrze modym, biaolicym, o Kalinie;

O Wietrze bujnym. . Z kwiatów woni pynie

Ten cudny piew daleko... gdzie te to on ginie?...

Do pónej nocy trwaa uczta u Houba; —
Niejedno dziewcz tam syszao sowa: „Luba!

Czy bdziesz moj?"—a niejeden: „Och, na wieki! •

Nareszcie biesiadnikom zwary si powieki

Gbokim snem — i tylko ksiyc biaolicy

Przesuwa si po niebie naksztat boej wiecy.

Prolog trayedyi jest, jak zapewniaj znawcy

stosunków na Rusi, a mianowicie Kraszewski,

obrazem wiernie z rzeczywistoci malowanym.

Zapewnienie to chroni bezwtpienia Sowiskiego

od zarzutu wymylania dowolnego scen jaskra-

wych, okropnych, ale nie moe go zabezpieczy

od wytknicia usterek artystycznych. Przede-

wszystkiem tedy poeta nie umia nagi swej

dykcyi do oddania mowy rozmaitych tempera-

mentów i charakterów; wszystkie jego osoby

przemawiaj jednostajnym jzykiem, waciwym

samemu poecie, jdrnym, barwnym, penym prze-

noni nowych i trafnych. Tak nigdy nie bywa

w rzeczywistoci; kady bowiem czowiek ma

swój odrbny sposób wyraania uczu i myli,

swój odrbny styl; powieciopisarz i dramaturg

zarówno w interesie wiernego oddania rzeczywi-



— 46 —

Stoci jak w interesie czysto artystycznym wy-

kazania odrbnoci charakterów za porednictwem

dykcyi take, musz pilnie studyowa te róno-

rodne style i stosowa je w swych kreacyach.

Powtóre, posugiwanie si w dramacie takiemi

potgami natury jak grzmoty, byskawice i pio-

runy, wówczas wanie si ukazujce, kiedy tego

autor potrzebuje, moe wprawdzie wywoa efekt,

ale tylko melodramatyczny. Co do charakterów,

to wszystkie prawie s gwatowne i namitne,

a jakkolwiek zachodz pomidzy nimi rónice,

nie rysuj si one tak dobitnie, jakby tego wy-

razisto dramatyczna wymagaa. Hrabia August

Maliski ponie arem dla rozwódki ksinej
Róy, która jako dawna kochanka zawoanego
uwodziciela aszcz nie ma, jakby si zdawao,

adnego skrupuu w rozrywaniu ogniw ycia
rodzmnego i popycha Augusta ku jakiemu sta-

nowczemu czynowi. Hrabina Maliska, zaniedby-

wana przez ma, ywi take w swem sercu

pewne uczucia dla innego mczyzny; ale jako

matka i kobieta religijna zezwoli na rozwód

nie chce; m- przy uderzeniu piorunu wtrca

j w rzek. Myla, e przez ten postpek stanie

si swobodnym, jak tego yczya sobie ksina;
ale doznaje zawodu, bo gdy „z ubiorem i wo-
sami w nieadzie, blady, z obkanym wyrazem
w twarzy" staje w nocy „oblany strug byska-
wicy" w mieszkaniu ksinej, mówic, e jest
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wolny; ta, zapewne nadzwyczajnoci zjawienia

zdenerwowana, odpycha go ze wstrtem...

Najlepsz ze wszystkich postaci jest aszcz

czowiek zdolny, z byskotliwem wyksztaceniem,

wymowny, lecz zepsuty nawskro, czynicy swym

zachciankom jedynie zado. wityni ducha jego

—jak sam powiada— zalegaj zgliszcza; lecz me

wszystkie w niej bóstwa runy... od podwahii

do sklepienia dotychczas mocno trzyma si, jak

sup z granitu, królewska, niezachwiana duma.

dla której wszystko i wszystkich powici go-

tów. Potna-to, demoniczna niemal osobisto

z powodu uroku, jaki rzuca zarówno na grono

mczyzn, lepo za nim idcych, jak i na ko-

biety, które si w nim na zabój kochaj. Sowa,

wypowiedziane w rozmowie z ksin, rozja-

niaj nam powody wybujania chwastów na do-

brym pocztkowo gruncie, stanowic zarazem

charakterystyk chwili, w której sceny si od-

grywaj:

I có mi pchno w ndzy tej hulaszczej pieko,

Z pogard ku samemu sobie, z dz wciek
Zawrotu, zapomnienia, wród pospnej nocy

Nadziei mych, z uczuciem gniewu i niemocy?

To czasu wina a nie moja... Takich, jak ja, wielu

Zmarniao, trwonic ycie pozbawione celu...

Pitnuj hab mnie, e psuj obyczaje;

Cnotliwi Alcybiadesem zw... Nie taj.

e do mnie chtniej ni do innych mód si garnie: —
Lecz któby j zniewoli pracy j si — karnie,
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Surowo, dzielnie, po rycersku?... gdzie wodzowie?

U kogo myl ofiarna wita dzisiaj w gowie?
Runa wiara w przyszo; poród zgliszcz ogromu.

Ni rozkazywa, ni ulega niema komu...

Takie i tym podobne myli i obrazy, nieza-

wsze zreszt odpowiadajce charakterowi osób,

w których, usta s woone, stanowi nie tylko

gówn ozdob Prologu tragedyi^ ale nadto nadaj
mu znaczenie wiadectwa dziejowego o stanie

umysów i serc na Rusi w ostatnim dziesitku

pierwszej poowy naszego stulecia.

To byy ostatnie byski talentu wielkiego,

ale rozstrojonego w mskiej dobie ycia i nie

mogcego speni tych nadziei, jakie na pod-

stawie pocztkowych utworów na nim pokadano.

Zmar 23 grudnia 1887 r.



n. relicyan Ealeski.

Od lat 45 Felicyan wystpuje w dziedzinie

poezyi z utworami swoimi. Pierwsze pieni jego

(Tskne chopi, Dziwne dziewcz) drukowaa „Bi-

blioteka Warszawska" w r. 1850. Oprócz Ujej-

skiego nie mamy dzisiaj poety, któryby star-

szym by od niego wiekiem i dat pocztkowej

dziaalnoci.

Ju od najpierwszych pieni zarysowaa si

do wydatnie duchowa fizyognomia Fehcyana.

Bya to natura zamknita w sobie, mao udzie-

lajca si na zewntrz, mao ekspansywna, wpa-

trzona we wzory poetyckie, bez wzgldu na

szkoy i kierunek, lubujca si zarówno w He-

zyodzie i Horacym, jak w "Wiktorze Hugo i Mus-,

secie, Goethem i Heinem, w pieniach trubadu-

rów i w literaturze francuskiej XVII wieku,

w Dantem i Kalderonie,

Jest pomidzy jego wierszami z r. 1851 jeden.:

bardzo znamienny, drukowany równie w „Bi-
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bliotece Warszawskiej" p. n. Sobie piewam, nie

komu. Istotnie piewa przewanie dla siebie,

mao si ogldajc na to, czy te piewy podo-

ba si bd czytelnikom, czy osign popular-

no. Sta mu wida cigle w myli ów wy-
krzyknik Horacyusza : Odi profannm vulgus et

arceo... (Nienawidz ciemnego pospólstwa i po-

wcigam je). Jeeli rzecz sama odpowiada uspo-

sobieniu, uczuciom, pogldom artysty, to có go

obchodzi, e zwyky tum czytelników na niej

si nie pozna, i suchajc lub czytajc, ziewa b-
dzie. Niech si tum ksztaci, niech dorasta umy-
sem do wyyn, na które wzniós si poeta; —
obnia lotu nie warto.

Wobec takiego nastroju haso „sztuka dla

sztuki" musi sta si przewodni myl dziaa-

nia twórczego. Udoskonala form i przezwy-

cia trudnoci, jakie nastrcza jzyk, styl, wier-

szowanie, zawadn wszelkiemi tajniami wyko-
nywania dzie sztuki, opanowa narzdzie, którem

si artysta posugiwa musi : — oto pierwszo-

rzdne zagadnienia, jakie si zjawiaj przed

umysem kadego, kto poczytuje haso owo za

istotnie prawdziwe i suszne. Zosta wirtuozem

sowa, jak s wirtuozowie w muzyce, dla wypie-
wania jak naj bieglejszego wszystkich uczu, wra-

e, wzrusze, myli, poda, pragnie, ideaów,

—

oto szczyt ambicyi w zakresie „sztuki czystej".

I Felicyan tymi szlakami pody. Dopóki
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by modym, uczucie, jakkolwiek nigdy nie wy-

buchao namitnie, nie dawao si przecie przy-

tumi i wypowiadao si prawdziwie estety-

cznymi wylewami ^humoru" w licznej powiastce,

penej poezyi i rzewnoci p. t. Zdaleka i zhlizka

(1853) jak nie mniej w kilku adnych lirj^cznych

wierszach, pomieszczonych w pierwszym ksi-
kowym zbiorku poezyj Felicyana p. t. Kwiaty

i liolce ("Warszawa 1856), chocia i tutaj widzimy

ju przewag nastroju satyrycznego w duchu

a czasem i manierze Heinego.

Co szczególniej w tym satyrycznym nastroju

uderzao, to pochop przetwarzania i trawesto-

wania mitów i poda greckich. Felicyan kocha

niewtpliwie i uwielbia Hellad z jej sztuk

i poezy, od jej mistrzów wiele w twórczoci

wasnej korzysta, a przecie nieraz z drwicym
umiechem— pojcia, zwyczaje i wiar jej paro-

dyowa, stajc na punkcie widzenia nowoytnym,

lub tez z analitycznego stanowiska roztrzsajc

to, co powstao w umysach naiwnych. Do
przeczyta wiersz Narcyz, adny zreszt i do-

wcipny, aeby si o tern przekona. Jak wiado-

mo, kwiat narcyz, wedug podania greckiego, to

przemieniony modzieniec, który w sobie tylko

si kocha i sam sobie przypatrywa. Meta-

morfoz t bierze Felicyan ze strony saty-

rycznej :
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Ile Kimf byo, wszystkie s w rozpaczy,

W zach mokrych, brudnej aobie;
Bo Narcyz adnej kocha z nich nie raczy.

Tylko si kocha sam w sobie.

I jak si pocz miowa zajadle,

Tak a zdarzeniem do rzdkiem,
Razu jednego spostrzeg si w zwierciadle,

Nie ju czowiekiem, lecz kwiatkiem.

Chopiec ten wicej gupcem bj' ni gazem;
Ja-bo, w podobnej potrzebie

,

Mógbym si kocha w wszystkich nimfach razem,

A zawsze kochabym siebie...

Ta skonno do trawestacyi nie zmniejszya

si z ubiegiem lat, lecz wzmogu i, jak zoba-

czymy, rozcigna si po za Grecy, obja
wszystkie kraje, nie wyczajc wasnego.

Z czasem uczuciowo bezporednia, serde-

czna, która si w Kwiatach i kolcach odzywaa
takiemi np. pieniami jak Rozmaryn^ lub jak

Zwycizca hipodromu przygasaa powoli, ustpujc
miejsca uczuciowoci, przeprowadzonej przez filtr

refleksyi, a nawet wprost — refleksyi samej.

Nawet taki temat jak TermopUe nie zdoa roz-

grza i porwa nie powiem duszy, ale sowa
i pióra poety. W rozwanej, chodnej, cho tu

i owdzie malowniczej i artystycznie obrobionej,

czasami znów niejasnej, zawiej opowieci o bo-

haterstwie trzystu Spartan nie ma ani jednego
4*
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wyrazu wydobywajcego si wprost z serca, nie

ma ani jednego zwrotu, któryby naprawd po-

rwa i zachwyci. Ale jest za to wielka kun-

szt©wno sowa i wiersza. Oto np. kulminacyjny

punkt caego poematu : ostateczne starcie si

potgi perskiej o piersi trzystu nieustraszonych:

Có me Grecji? — Oni coraz wzniosej

Na kupach wrogów pod nieba wyroli.

Coraz ich mniej jest i niby ubywa,

A jednak w tgiej razów trzaskawicy,

Wzmaga si odpór, wzbiera moc straszliwa.

Co padnie któr^', zaraz go nakrywa

Mogia z wrogów, jak dojrzaa niwa,

Gdy j kupami zty snop zaciel.

I zda si, z jednej ubytkiem prawicy,

Wzmaga si w innej moc za prawic wiele.

Coraz ich niby mniej, lecz pozostali

Bij i za tych, co ju popadali,

I wraz za siebie. A jako w poodze,

W której si pomie z wichrem zmówi srodze,

Kiedy ostatnia krokiew z trzaskiem padnie.

Ju tylko, niby wbity kdy na dnie,

Po mdych pomykach, na zgliszczach poaru,

Dym si zakurzy rozwóczc szeroko, —
Tak pad ostatni w równi z wierzchem jaru.

Na stosie trupów, dymicym posok.

Rozumiem niech poety do tonu patety-

cznego, naduytego przez poprzedników; co wi-

cej, przypuszczam, ze Felicyan chcc odtworzy

bohaterstwo Spartan, syncych ze zwizoci
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mowy, nie chcia niejako pamici ich ublia,

zbyt obfitemi sowy szafujc; ale nawet i z tego

punktu widzenia, monaby przecie wymaga
wikszej dobitnoci, wikszej plastyki. Dobre to

jest wyraenie, i Persowie, znoszc tam utwo-

rzon przez piersi spartaskie, sami wasnemi
piersiami wypenili wwóz a po sam wierzch;

ale obraz bitwy móg by niewtpliwie gortszy,

a zakoczenie mniej suche od tych sów pro-

zaicznych:

Niema co wicej rzec. W tem jednem sowie
Wszystka si chwaa greckiej krwi wypowie.

Jeszcze wiksz suchoci i to jakby umyln
odznacza si poemat Fod Kannami (1869) pó-

niejszy o lat przeszo dziesi od Termopil. Nie

tylko nie wstaj tu przed wyobrani nasz po-

tne postacie wodzów, nie tylko nie dochodzi

nas zgiek bitwy; ale nie odczuwamy nawet wra-

enia, i opowiada nam poeta o jednym z naj-

doniolejszych wypadków w dziejach Rzymu sta-

roytnego. Jaka kronikarska oscho, jaka
ozibo w przedstawieniu star najgwatowniej-

szych, jaka niewybredno nawet w doborze wy-
razów (Mapa zbami i t. p.) towarzyszy poecie od

pocztku do koca tego utworu, nie majcego
chyba ani jednego ustpu, któryby ywiej do

duszy przemówi. Chcia poeta dla odmalowania

grozy wojennej uy „elaznej mowy", której
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przystay „nawet dzikie zgrzyty, jakie niestrojna

stal wygryza w szkliwie", ale nie liczy si

z wraliwoci czytelnika, majcego tych zgrzy-

tów za duo i tsknicego za piknem i har-

moni.
W zbiorku „Z ponad mogi" (1870) przedru-

kowa Felicyan Termopile i Pod Kannami, oraz kilka

innych pomniejszych pieni historycznych, w któ-

rych okaza wielk wirtuozy w przejmowaniu

si nastrojem biblijnym (ale Jeffithy), religijno-

mistycznym (Jako Julian Zajnzaniec zabi od Pana,

Król miay, Wiano króleiony), uroczysto-elegij-

nym (Duma o Samuelu Koreckim — w stylu Niem-

cewicza), wreszcie artobliwo-satyrycznym, naj-

mniej udatnym (Psie pole, Jako król Henricus je-

szcze chyej biea precz z Polski, nili do niej by

jacha, Jako król Sobek, przegrawszy doma, wygra

pod Wiedniem). Archaizmy jzykowe i pojciowe,

jakie w tych ostatnich utworach znajdujemy,

niezawsze estetycznie oddziaywaj na nas, a nie-

które, mianowicie te, jakimi poeta koczy swe

opowiadanie o Psiem polu, musz przej niemi-

em uczuciem najwikszego nawet wielbiciela

swojszczyzny, jeeli ma przytem ogólno-ludzkie

sympatye. Oczywicie Felicyan, jako czowiek,

nie moe na seryo wyznawa zdania, i Niemiei

jak czart wcielony jest psu tylko bratem, ale

podstawiajc si w roli piewcy czasów zamierzch-
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ych, poetycznie tylko jego przekonania podzieli,

lecz tern swego utworu nie upikszy.

W latach póniejszych do wspomnianych tu

piewów „Z ponad mogi" doda Felicyan je-

szcze kilka nowych; a mianowicie trzy parafrazy

poda staro-helleskich: Skargi Orfeusza, Ko
drewniany^ Hekabe; dalej — dwie — z tekstów

biblijnych: Thamar, Z ksig przypowieci (ta druga

bardzo zrczna, przelicznemi tercynami krelo-

na) ;
nastpnie dwie — z legend chrzecijaskich:

W drog do Egiptu, Chusta Weroniki; jedne z tra-

dycyj sowiaskich: Ko Swantewita i dwie tre-

ci mieszanej : Fiat lux! oraz O winoroli i wizie

przypowie nadobna. Dla charakterystyki pogl-

dów poety warto zaznaczy, e w Koniu Swan-

tewita przez usta boga wypowiada zdanie, e
najwikszym wrogiem Sowian poabskich byli

oni sami.

Bezrzdu, zwady, lichych wad zamiecie

W was walcz! Wic gdy wy sami

Z woli swej wasnej silni by nie chcecie,

Ja, bóg wasz, nie chc by z wami!

Fiat lux! skada si z trzech adnych sone-

tów, poczonych jedn myl: nieugaszonem

pragnieniem wiata i deniem ku niemu ; naj-

pikniejszym jest pierwszy, opiewajcy znacze-

nie posgu Memnona

:



— 56 —
Ilekro usta jego brzask potrca,
W chwili, gdy w liciach wiatr spoczywa jeszcze,
Wntrze mu dwiczne przejmoway dreszcze,

I brzmia rozgonie chwa wschodu soca.

Skde on wryty modzian granitowy
Gdy mu namaci usta wiato boga,

Dra w sobie cay i dostawa mowy?

Bowiem by synem sonecznego boga,
Wic mimo gazu zibice okowy,
wita mu w sercu pyna pooga.

Z przegldu poezyj na tle historycznem lub
trdycyjnem osnutych wycign mona ten wnio-
sek, e wiksze kompozycye nie udaway si
Felicyanowi i e celowa on tylko w drobnych,
reileksy nabrzmiaych.

Bezporednioci wrae nie znajdujemy i w o-
brazach natury, jakie Felicyan nakreli w swo-
ich Odgosach z gór (Warszawa, 1871). Wszystkie
poezye, tu zawarte, (a jest ich 28 prócz dedy-
kacyi Lenartowiczowi i zakoczenia), powleczone
s barw smtku melancholijnego, bdcego wy-
razem przebolaych zawodów, spopielaych na-
mitnoci, uczu wygasych. Ale to nie stanowi
jeszcze ich charakterystyki, jak to nie mówi
jeszcze nic o samym obrazie. Jakie stanowisko
zaj poeta wzgldem wspaniaych widoków Tatr,
które si przed oczyma jego roztaczay? Jakie
myli budziy si w jego duszy, gdy oko biego
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ku skaom granitowym lub zawisao nad doli-

nami? Na pierwsze pytanie moemy odpowie-

dzie, e stanowisko Felicyana wzgldem pikna
przyrody przypomina widza artystycznie uspo-

sobionego, lecz zachwycajcego si na zimno.

Std wynika i dalsza konsekwencj^a. Poeta nie

wyraa zachwytu swego uczuciami i mylami
potnemi sam sw treci, ale stara si go

uwydatni we frazesach, których wyrzebienie

wymagao pokonania wielu trudnoci jzyko-
wych i wierszowych, czem zdradzaj swoje nie-

bezporednie pochodzenie. wieo wrae za-

stpi poeta nadzwyczajn dbaoci o wykwintn
form, mianowicie wierszow. Stara si Felicyan

o zachowanie rytmicznoci, budowa strofy, u nas

do jego czasów niepraktykowane, np. sestyny,

wymylone podobno przez trubadurów prowan-

salskich, strofy, w których powtarzaj si sze-

ciokrotnie na kocu wiersza nastpne wyrazy,

zmieniajc jeno miejsce co do wiersza, gdzie s
uyte : jeszcze, kiedy, soca, wiecie, wito, (albo

wit), ciszy. To znowu uywa formy, której

nazwy ja przynajmniej nie znam, a w której

w pewnych odstpach powtarzaj si cae wier-

sze lub ich czci. Tworzy to melody orygi-

naln, któr warto pozna, tem bardziej, e
wiersz ten: Zakoczenie da nam odczu i melan-

cholijny nastrój poety

:

I
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ciel si licie poóJkle z pospnym szelestem...

. Wiatr je porywa szyderczy, podrzuca i targa —
Jesie wkoo mnie i wszdzie, gdzie tylko ja jestem,

W jersi mej ial zapóiniony i smutek i skarga.

Wiatr je porywa szyderczy, podrzuca i targa,

W pls je taneczny porywa szalonym odmtem —
W piersi mej ial zapóniony i smutek i skarga

Myli wiruj w mej gowie jak w kole akietem '.

W pls je taneczny porywa szalonym odmtem,

Potem je rzuca o ziemi i w strony rozmiata —
Myli wiruj to mej gowie jak w kole akietem,

Padaj w dó i pierzchaj jak rzesza skrzydlata!

Szuca wiatr licie i chwyta i w strony rozmiata,

Niby myliwiec odbite gdzie stado abdzi —
Myli pierzchaj ode mnie jak rzesza skrzydlata...

Myli o, moje jesienne! i któ was dopdzi?

Jako muzyka sowa s to wiersze przepy-

szne
;
powtarzanie tych samych zda w bardzo

maej liczbie kombinacyj dziaa jak lament je-

dnostajny i nasuwa myl o melancholii wido-

ków jesiennych ; nie brak nawet szczliwych

zwrotów w oddaniu uczucia; ale kady widzi,

e pie ta nie wypyna wprost z duszy, e
bya przedmiotem dugiego i mozolnego namy-

su i prób, zanim obecny swój ksztat przybraa.

Nawet w mniej sztucznych pod wzgldem
wierszowym poezyach, zawartych w „Odgosach

z gór" trudno nam dostrzedz cakowitej pro-
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stoty i bezporednioci wrae. Oto jedna z naj-

mniej pod tym wzgldem kunsztownych, a je-

dnak od prawdziwego liryzmu jake daleka! Ma
ona napis: Z rana:

Niebo si z ziemi zarcza

Deszczem spakan,
Iskrzca wie icii tcza

W majowe rano.

I srebrny piercie miesica
Za zot obrczk soca

Ju pomieniano.

1 niby ró biaych krocie

Chmurki nad niemi w przelocie

Wiankiem zwieszono

I gwiazd przetwarto podwoje

;

Wic pastwo modzi oboje

Rumiecem pon.

A góry w niemej rozmowie

Niby milczcy wiadkowie
W swych niegów bieli

Stoj u dolin kobierca.

Bo nawet z niebios anieli

Czemuby wiadczy nie mieli ,

Tej zgodzie serca?...

I tutaj wic okazuje si, ze Felicyan nie

,
oddajc si bezporednio wraeniom, odbiera-

Inym od zjawisk i przedmiotów natury, pracuje

[przedewszystkiem myl, artystycznie nastrojon,

aeby utworzy jaki obraz niezwyky, aeby
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uczucia swoje w sztuczne i wytworne zakl
ksztaty, aeby obmyle jak oryginaln sów
melody.

To te najbardziej znamiennemi , najlepiej

fizyognomi^ duchow Felicyana odtwarzajcemi
poezyami s te, które on ogosi pod oryginal-

nie przez siebie w tern znaczeniu dobranymi

napisami: wistki Sylena (1876; i Meandry (1892).

wistki Sylena to ironiczne, satyryczne lub

humorystyczne przetworzenia (trawestacye) mi-

tów, poda, pomysów, tematów zbieranych z ca-

ego obszaru twórczoci ludzkiej, a przedewszy-

stkiem literackiej. Widzielimy ju próby takich

przetworze "w Kwiatach i kolcach ; ale na wi-
ksz skal znajdujemy je dopiero w póniejszej

dobie dziaalnoci Felicyana. Wszystkich wist-

ków Sylena mamy dotychczas 36, a wród nich

znajdujemy najwicej parodyj ze wiata klasy-

cznego (Danae^ Hero i Leander, Afrodyt Anadyo-

mene, Lidya Hetajra, Lutnia Orfeusza, Aryadna,

Zakadanie Bzymu^ Terminus itd.), kilka ze wiata
wschodniego (Królowa Nofreari, Kochanka króla

Cefrena, Fogrzeh Ibisa, Zoty cielec^ Medznun i Leila

i in.), kilka ze stron najrozmaitszych (Obol Be-

lizarowy, Grób Alaryka, Borneo i Julia, E pur si

muove, Antypody, U wejcia do raju, La ci darem

la mano itp.).

Nie wszystkie te trawestacye s jednakowo

zrczne, nie wszystkie jednakowo dowcipne; s

i
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pomidzy niemi gorsze i lepsze. Do najznako-

mitszych policzybym : Danae, Hero i Leander,

Terminus — w tonie satyrycznym, La ci darem

la mano
_

— w tonie prawdziwie humorystycznym,

w którym tkliwo i serdeczno agodnie si

cz z ironi.

Opowiedziawszy zabawnie o owym deszczu

zotym, którym Jowisz obsypa ukochan Dana,
przedstawia poeta trosk Junony o niewiernego

ma, która wysya Iryd (tcz) do Danay,

aeby jej oddaa natychmiast albo zoto albo

ma

:

Chtnie — odpowie zmoknite nicpotem, —
Lecz có, gdy niema sposobu:

Nie wiem ju, który bogiem, który zotem,

Wic musz zatrzyma obu...

Leander grzmoci piciami fale, chcc do

czekajcej na Herony dopyn; klnie bawany,

klnie delfiny i rekiny; nic to nie pomaga, czuje

coraz wiksze osabienie; ju mu si do „gby"
nalewa woda sona i gorzka. Hero tymczasem,

przystroiwszy si, z niecierpliwoci czeka na ko-

chanka; wyj na dwór nie chce, bo sota i wi-

cher, który moe jej przemoczy wie su-

kienk ; z nudów zaczyna podejrzewa Lean-

dra, e zamiast pyn do niej co prdzej, gdzie

si zabawia po drodze. Przypatruje si sobie raz

jeszcze w zwierciedle i nabywa przekonania, e
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jest jej bardzo adnie z twarzyczk poblad
i ze wzrokiem mglistym. Zniecierpliwiona, woa
wreszcie; Leandrze, gdzie ty? — i syszy w od-
powiedzi: „Utonem!" Hero wówczas mówi do
siebie

:

Z wosów mi grzebie wypad mimowoli...

O, smutne losów koleje!

Ratunku! wody i trzewicej soli!

Jak kto nadejdzie — zemdlej!

Terminus, jak wiadomo, hjl bokiem granic
w staroytnej Italii, a wic opiekunem i stróem
wasnoci. Poeta opowiada satyrycznie jego przy-

kre przejcia, gdy go wskutek zmieniajcych si
poj zaczto traktowa jako zawalidrog po-
stpu, bo przecie : „wszystko wszystkim si
naley, przeto jest wasno kradzie". Zre-

szt nie potrzeba i a tak daleko, by z bokiem
italskim nie by w zgodzie, jeeK jego nazw
wemiemy w znaczeniu dzisiejszem; z czego po-
wstaje dowcipna sów igraszka:

Susznie dzi nikt z nas nie dba o Termina —
Czy my bawanów czciciele? —

La ci darem la mano — to pene wdziku
i uczucia, lubo czsto opiewane dzieje panny,

któr opuci kochanek, a która skoniona przez

rodziców wychodzi za m za czowieka boga-
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tego, lecz nie kochanego — i po roku umiera.

Efekt humorystyczny wywouje powtórzony przy

kadej zmianie w yciu panny — opuszczenie

przez kochanka, wyjcie zam, choroba, mier

—

dwuwiersz przedstawiajcy obojtno przyrody

na te katastrofy serdeczne

:

Blady naonczas ksiyc tkwi w bkicie
I nuci sowik w gstwinie...

Meandrami nazwa Felicyan zwroty swej myli
w róne skrty zwinitej i w róne strony skie-

rowanej, jak rzeka Meander synna w staroy-

tnoci z mnóstwa swych zagi. S to wic epi-

gramata czyli fraszki, w których poeta skada
wyniki swych spostrzee, wrae, dowiadcze
yciowych i rozmyla. Ogóem biorc Meandry

te, których mamy dotychczas 234, odznaczaj

si trafnoci pod wzgldem wewntrznym, a zwi-
zoci pod wzgldem formy. Przedstawia si tu

nam Felicyan jako marzyciel naogowy, który

si nigdy ju trzewoci nie nauczy i bardzo

zrcznie opisuje, jakie mu iigle pata fantazya,

a on si za to na ni nie gniewa, lecz j do

nowych zwrotów pobudza

:

Gra wyobrania ze mn, niby w karty

Dziewcztko adne.

To byskiem oczu, to przez wdziki zdradne,

To znów trefnymi arty,

Tak mnie usidla wspólnik ten nic warty,

e nawet nie wiem, kiedy w patk wpadn.



64

Wreszcie szachruje — i t marn prac
Zgrywa mi, gnbic jak drapiena kania...

Nie mniej jej umiech sodki wci mi skania
Nie tylko gra z ni dalej Bóg wie na co,

Lecz jeszcze bawi mi — gdy to ladaco

Zachcam do oszukiwania.

Niekiedy sarknie Felicjan na krytyków, cza-

sem da jak przestroga braciom literatom :

Wiecie, o mili towarzysze!

Nauka dla was w czem ukryta?

Wsz3'scy piszecie — nikt nie czyta.

Lecz niechby czyta ten, kto pisze,

I mielibymy wczas i cisz

I w kt-by poszed sd z kopj^ta.

Powierzchowne objawy pozornej samodziel-

noci kobiet drani poet, wic mówi bez ogródki

do tych modnych emancypantek, niby w imie-

niu jednej z nich gos zabierajc:

Mam warkocz nosi gupcom ku uciesze?

Nic z tego! Spoeczno moda
Niech wnet noyczki mi poda!

Komu jest pilno w samodzielne rzesze

Co prdzej wstpi, ten si niech nie czesze —
Bo na to czasu szkoda.

Po wikszej czci Meandry Felicyana po-

spne s, niektóre zgrzytliwe, jak ten np. afo-

ryzm : „z niedoszych nieszcz jedynie skada

si szczcie czowiecze'*; — w kracowy pes-
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symizm bynajmniej nie popadaj. Jeden z nich

odsania nam wntrze poety, jego dumania nad

sob samym i losem swoich poezyj. Kozmyla
on razu pewnego, czy te choby drobna cz-
stka jego istoty bdzie miaa ycie pomiertne.

Wtem co nad nim zaszeleciao— i poeta usy-

sza „sowo wieszcze, jakiem przemawia duch

bez ciaa:"

Kto, jak ty...

Odkd mu byso dnia witanie,

Mia ciemn gwiazd ponad czoem,

Ten przeznaczeniem niewesoem
"W swym grobie cay pozostanie...

Jeeli z tym pospnym pogldem zestawimy

miae zapewnienie Horacyusza, powtórzone przez

Kochanowskiego i tylu innych pomniejszych

:

-„nie umr wszystek", lub wogóle niezachwian

wiar poetów w niemiertelno dzie swoich:

to si okae skromno Felicyana w caej peni.

Nie potrzeba przecie przypisywa sobie daru

proroczego, aby módz twierdzi, ze w dziedzinie

artyzmu poezye Felicyana niemiertelno za-

chowaj niewtpliwie, — i im bardziej smak
czysto - literacki wysubtelnia si bdzie, tem

i one wiksze rozpowszechnienie znajdowa
musz.

Najnowszy zbiór poezyj jego p. n. Pieni

spónione (1893) w samym ju tytule zawiera nie
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skarga wcale, ale przedmiotowe gównie zazna-

czenie, e s to utwory, które moe zapóno
przychodz dla chwili obecnej, e dla nich sto-

sowniejsza-by byJa jaka chwila poprzednia, da-

wniejsza... Mieszcz si tutaj jakby uzupenienia

zbiorów poezyj , ogoszonych przez Felicyana

przed laty; a wic s piewy _Z ponad mogi",

s „wistki Sylena", s -Meandry-. Uwzgldni-

limy ju je w powyszym przegldzie.

Jest tu wszelako jeden dzia jeszcze p. t.

„Harmonie jesienne", dzia nie majcy swego

odpowiednika w poprzednio ogoszonych ksi-
kach, chyba czciowo w -Odgosach z gór-.

Jak z przerywanego liczbowania pomieszczonych

w tym dziale utworów wnosi mona, stanowi

one cao oddzieln, z której obecnie poda
Felicyan wyjtki tylko.

Smutek zrezygnowany i spokój, wyrobiony

w duszy walk dugotrwa, przewiecaj wsz-
dzie z tych wierszy, z których par prawdziwie

piknymi nazwa moemy, jak mianowicie ury-

wek V-ty, malujcy bardzo adnie krajobraz je-j

sienny i obudzone przeze uczucia, albo XVn-ty,

gdzie poeta rozmylajc o zachodzie soca, wy-

powiada te sowa, tsknej melancholii pene

:

„egnaj mi, jeszcze jeden przeyty dniu, co odla-

tasz ode mnie!" — a nastpnie wyznajc, e
wszystko w nim zgorzkniao i e duch jego
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zrywa si do odlotu , woa w ekstatycznej

zadumie

:

Nim blasków resztki zmrok pozasania

I noc si czarna rozgoci,

Bd pozdrowiona na wysokoci
Chwao skonania!

Artystyczna strona twórczoci Felicyana z ka-

dem nowem dzieem nabieraa coraz wicej

cech wytwornoci wyraenia, w skutek unikania

wszelkich frazesów spowszedniaych, w skutek

mistrzowskiego wadania jzykiem, nie wolnego

jednak od pewnej dziwacznoci w tworzeniu

form i wyrazów, w skutek wykwintnego rymo-

wania, w którem wszelako zauway mona do
czste uywanie przysówków wcale nie malo-

wniczych (niesychanie, jah najprociej itp.) dla-

tego chyba jedynie, aeby osign rym nie

z jednakowych czci mowy. Sowem na ka-

dym kroku poezye Felicyana wykazuj wir-

tuoza, pewnego dotknicia swej rki.

W jednym ze swych Meandrów powiedzia

Felicyan bardzo trafnie

:

Gdy chcesz by godnym wej w wityni wrota,

To nie miej przed oczyma
Ni kara, ni olbrzyma;

Gdy zdrowych form prostota,

To owa miara zota.

Któr w swej doni geniusz pikna trzyma.

iii
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Od tej prostoty form zdrowych Felicyan

najwicej si oddala w rodkowej dobie twór-

czoci swojej; w pocztkowej i najnowszej zbli-

y si do niej stara : tam uczuciem miarko-

wanem kierowany, tu — rozwag.



III. Bogumi Aspis.

Jest to poeta namitnych wybuchów i uogól-

nie filozoficznych. Jak wikszo dzisiejszych

twórców, nie wie on prawie, co to bezpore-

dnio uczu, gdy kade wraenie przeprowa-

dza najprzód przez dziedzin analitycznego ro-

zumu, zanim je w formie poetycznej wypiewa.

Jeszcze na studyach uniwersyteckich w Pe-

tersburgu bawic, napisa on i wydrukowa tame
r. 1859 pod pseudonimem Jakóba Szatana po-

cztek poematu, przypominajcego nastrojem

(nie form) Byronowskiego Don Juana i Be-

niowskiego. O ile z dedykacyi wnosi musimy,

jaka uraza osobista, jakie przykroci doznane

od kolegów stay si dla autora pobudk do

napisania utworu wymierzonego przeciw obja-

wom podoci. Zraniona dusza, niegdy marze
pena, teraz miejca si z przymusem, dla przy-

podobania si gminowi, w gwatownych wyle-

wach goryczy szuka dla siebie jakiego uspo-

kojenia :
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Gupiec wszak i poeta jedno i to samo:

Chcie tego, czego niema, czego by nie moe,

wiat chcie zrobi teatrem, ziemi panoram

;

Niebo zasia aniomi, syrenami morze;

Drapienych lenych wilków nazywa Faunami;

Tcz, najprostszy utwór sonecznych promieni,

Nazwa czu Iryd; deszcz równa ze zami;

Wiek czowieka do lata równa, do jesieni;

Kaza ludziom si ywi mylami, nie chlebem,

Ludziom, co tak ogromn otcha nosz w sobie;

Ugania si za jakiem wymarzonem niebem;

Przemawia do umarych, marzy na ich grobie;

Noc z dnia robi, dzie z nocy ;
gwiazdy chcie zrachowa;

Parobkowi, co orze, kaza hymny piewa;
Kzenikowi nó rzuci, kucharzom mdrkowa;
Komu chodno, uczuciem swe koci rozgrzewa;

Kobiet, co ma takie jak my ciao z gliny,

Obdarzona t gbk, noskiem, oczkiem, czoem.

Równa do pczka róy albo do kaliny

I nazywa niebiank, boyszczem, anioem!...

No, powiedzcie mi, prosz, czy tu jest sens jaki?...

Dawniej umia i lubi paka ; dzisiaj czuo
w czkawk go wprawia, do mdoci skania;

mieje si i drwi z przyjani, mioci, wiata

i ludzi.

Ten wiat, co si mieje.

Co ma korpus ze spiu i serce ze stali,

Ten wiat nam mia si kaza i — my si miejemy,

Z miechem na ból, cierpienie, na wszystko patrzymy

;

My dzi od zy wspomnienia czkawki dostajemy'...

Na tle historyi Greczyna Salvatera, Zofii

i Iryny historyi, nie obfitujcej zreszt w cie-
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kaw perypetye, rozsnuwa Aspis cae równianki

rozmyla po wikszej czci sarkastycznych,

w których sawa, poezya, mio i inne sprawy

rozumu i serca nastpuj po sobie jak barwne

szkieka kalejdoskopu. Wzruszy autor nigdzie

nie usiowa, stara si by dotkliwym, cho i to

rzadko mu si udawao. Oto np. strzay wymie-

rzone do pewnej garstki spókolegów w uni-

wersytecie :

Wszechnico ! tobie take czby si dostaa

Z- tych sodyczy; bo dugi, bardzo dugi

Mam ja z tob rachunek, i nigdy nie paa
Serce kochanka tak mioci gorc
Ku swojej ulubionej, jak k'tobie moje.

Kocham tw modzie mdr, filozofujc,

Twych wielkich filantropów i te dzieci twoje,

Olbrzymy krasomówstwa. — S wszak i tu ptaszki

Warte prtów brzozowych — tym ja moje pienie

Rzucam dla strawy teraz, dla pustej igraszki

Modych ptasich jzyków lub... psich (przez skrócenie)...

Que voila mój wiecie ! — oddawa ci trzeba,

Jake sobie zasug i czynem zarobi.

Kocham ci, obaj kiedy pójdziemy do nieba,

Obu nas jeden wieniec wszak mczestwa zdobi.

Kocham ci, jak jednostka kocha zero swoje,

Co stoi z prawej strony jej wielkiej wielkoci;

Jest z nas dziesi: ja rusz si z miejsca, gdzie stoj —
Ty zerem, gdy ja zawsze jednostk w caoci...

Que voila, mój wiecie!...

Saloater pozosta fragmentem ; dalszych cz-
ci poematu autor do tej pory nie ogosi.
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Wogóle produkcyjno Aspisa byJa i jest szczu-

pa. "Wiersz mu nie przychodzi atwo, nie py-n potoczycie, wyrabiany by pracowicie. Zdaje

si nieraz, jakoby poeta przeklina t ciwil,

kiedy mu wiersz do samego koca dobiega, bo

on chciaby jeszcze co powiedzie, myl swoj
janiej wyrazi, uczucia uwydatni, a tu pie-

szy trzeba i rymu z mozoem poszukiwa. Std
wynika nietj^lko brak potoczystoci, ale take
pewna sztuczno, powtarzanie tych samych wy-

razów (np. wszak, który tak czsto w Salvaterze

powraca) i wyrae, styl urywany, zdania na-

wiasowe, forsowne akcentowanie pewnych sów
lub frazesów. Dykcya bywaa bardzo rozmaita,

czasami sucha i prozaiczna, czasami kwiecista,

miaa, jdrna i oryginalna, ale brak jej zazwy-

czaj plastyki, spokoju, wykoczenia.

Nie biorc w rachub wierszy pomniejszych,

drukowanych gównie w „Tygodniku ilustrowa-

nym", jak: Urwana powiastka, Do poezyi, dopiero

po latach dziesiciu od czasu ogoszenia Salva-

tera, Aspis wystpi z nowym poematem p. n.

Sen Odrodzenia (Warszawa 1869). Rozwizanie

zawioci ycia wskazywa tu poeta w sztuce,

kac czci zarówno : mio i wiedz. Duch
jego, nie znalazszy zadowolenia w poszukiwa-

niach naukowych, torem Fausta zwróci si do

potg piekielnych:
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To te wracajc z niewoli sutana

Jeniec, tak lubej w objcia nie chwyta,

Ani si czulej z wasnym bratem wita,

Jak jam u wrót tych przywita szatana!

Szatan wszelako wymia go, powiadajc, e
ani jego cierpienia, ani pycha, ani pogarda ludzi

nie daj mu prawa do równania si z wadcami
podziemia. Poeta sta osupiay w milczeniu, gdy
si przed nim zjawia posta niebiaska -Sztuka

i wzkazaa mu ródo prawdziwego poznania

w sercu, które jest „zorz, gromem, wszechmoc,
ródem i skarbem ycia", i poddaa krytyce

jednostronno uczonych, którzy serce lekcewa:

Wasi uczeni, oparci na ksigi,

W sam postp wiedzy z zapatrzonem okiem.

Mylc, e prawd zgusz sów potokiem,

Spychaj serce z tronu tej potgi;

Mówic, e wiedz sam rozum stanowi

e serce zawsze jedno i to samo
Jest jej w postpie tylko jeszcze tam...

Sztuka jednak nie jest nieprzyjaciók pra-

wdziwej wiedzy i zachca poet do zczenia
nauki z mioci:

Serce — to ogie, to znicz, co w snach wiary

Tych, co ju dawno dzi pi po cmentarzach,

Mia si przez wieki na ludzkich otarzach

Pali, by ziemi rozgrzewa obszary.
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To wity pomie z niebieskich przedsieni

-Tchem ducha, drzewem wiedzy podsycany,

Któremu ciasne... tego wiata ciany,

Gdy go Bóg w poar mioci zamiemi

!

Sztuk — mnie biorc za piastunk sobie

Mioci, któr daje tylko ona,

Przygarnij razem wiat cay w ramiona.

Mio i wiedz równo uczcij obie.

Duch poety darmo szuka wród ludzi brata

dla siebie — i tu si przypominaj mimowoli

sarkazmy Sahatera.

Bal ja wam powi(>.m jeszcze z pod kamieni,

ecie wy sami nie wszyscy zrodzeni

Ludmi... cho ciao blinictwem was mami.

Mimo to, pomny na przestrogi Sztuki, kocha

swych spóblinich , cho ciaem tylko s do

niego podobni. Zjawiy mu si prócz tego inne

„blaski prawdy", ale o nich mówi nie chce,

boby go ludzie „ukrzyowali". Tylko powiada,

e pieka niema:

Bo Bóg sam tylko rzd nad wiatem trzyma

I co jest tutaj, on chce sam, by byo...

Po tym poemacie, który w stosunku do Sal-

vatera przedstawia pod wzgldem psychologi-

cznym i etycznym postp o tyle, e zamiast

nienawici i drwin, zamiast sarkazmu i cynizmu,

wprowadza zasad mioci i harmonii, nastpiy

w r. 1871 dwa „momenty dramatyczne": Zazdro
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i Mio (drukowane w „Tygodniku Mód"), które

w zamiarze autora miay by poetycznem uzmy-

sowieniem idei dwu tyci namitnoci. Aeby
zewntrznie uzasadni wybuchowo uczu, poeta

przeniós scen do Woch, ale bynajmniej o szcze-

góowe utrzymanie kolorytu miejscowego si nie

stara.

Wemy pod uwag najprzód Zazdro. Bel-

colora delia Sylvia kochaa Brunona i miaa
liczne dowody jego mioci. Jeden z nich —
paczka listów — dostaje si w posiadanie jej

towarzyszki czy garderobiany, Bianki, która ko-

chajc Brunona równie, zmusza dumn ksi-

niczk, pokazaniem tego dowodu, do upokorze-

nia si, do proby. Stanowi to jedne tylko scen,

w której autor bardzo starannie okrela poszcze-

gólne ruchy Bianki, kac jej to si przysuwa,

to odsuwa. Gorczkowo ruchów i sów im

towarzyszcych jest gównem znamieniem tej

sceny, nie odznaczajcej si ani ustopniowaniem

wylewu uczucia, ani jego subtelnem cieniowa-

niem. Retoryczna amplifikacya, o tonie mniej

wicej jednostajnym, wypenia j w caoci. Oto

próbka (przemawia Bianka):

Ta para

Ró — to jego rumiece — rumiece, gdy szaty

Dotyka si twej, pani! gdy w objciu rki
Twej spocznie

;
gdy... Te czarne dwie — to oczy... jego

Oczy due, jakiemi poera twe wdziki,

I
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Patrzy na pikno twoj, pani I... Z licia tego

Tulipanu-by mona wyobrazi czoo
Biae, pogodne sobie, skryte pod kdziorj-

Niby t3'ch oto wosków, co brzcz wokoo
Naprzykad... tego kwiatka I — imi Belcolory

Marszczy je lub rozjania! Z ukadu t3'ch rbków
Koralowych... tak! — usta namitne, lubiene,

wiee, któremi... Z centków tych— dwa rzdy zbków,
Zbków licznych, foremnych, biaych!... A te niene
Kwiatki niechajby byy ju wyobraeniem
Czegohy tu? — czystoci jego I... W tym znów kwiecie

Monaby widzie smutek! — smutku tego tchnieniem

y! — nieprawda?

Jak na charakterystyk zazdroci za duo tu

zastanowienia, za duo retorycznego dobierania

porówna, a nawet namylania si wiadomego
nad doborem wyrazów.

I w Mioci wystpuje Belcolora, lecz inna.

córka bogatego mieszczanina, któr kocha roz-

bójnik Carlo. Scena uwydatnia t chwil, kiedy

Carlo przychodzi po raz ostatni ujrze twarz

kochanki przed godzin dwunast, o której ma
zamordowa jej ojca. Kochanka pyta si, dla-

czego taki smutny, milczcy. Carlo zamiast od-

powiedzi, pyta o godzin ; Belcolora ali si na

obojtno, na co on wybucha jakim tumio-

nym wyrzutem

:

Te chwile — — o, nie pytaj o nie, moja droga.

Nie pytaj! Carlo do nich nigdy si nie przyzna;

Myl o nich ju mu mierci — one mu od Boga
S skaraniem — wspomnienie o nich — to trucizna!
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Nastpnie zrywa si, chce odej, a gdy Bel-

colora wybaduje o przyczyn niezrozumiaych

dla siebie i sów i giestów, zmienia ton na mi-

osne gruchanie

:

Nic mi nie jest, jam kama... Lekko mi i bogo
Przy tobie! Z oczu twoich, jakby z gwiazd, prawdziwa

Byska wiato na dusz moj i... nie mog
adne raje dorówna mej rozkoszy!

Jabym si zaprze Boga samego odway
U nóg twoich i tobie powiedziabym jednej,

Jednej na caym wiecie, e mi daa ycie

1... dusz.

Znaglony natarczywemi pytaniami kochanki,

owiadcza, e ojciec jej ma by zabity, ale nie

chce powiedzie za co:

O, droga moja,

Daj usta twoje! daj je, moja Belcoloro!

Patrz na mnie! Patrz mi w oczy i nie pytaj wicej

O nic mnie... bo i proby skutku nie odbior.

Nakoniec decyduje si z ni ucieka, nie

speniwszy postanowionego morderstwa
; siadaj

w ódk, za niemi sycha strza pistoletowy.

Myl zasadnicza — ze mio wszystko prze-

amie — nie nowa, lecz zawsze interesujca. Bo-

lesne kolizye wysoko natonych uczu : obo-

wizku, obawy i mioci, skrelone zostay bez

szczególnego artyzmu, barwami i sowami do-

brze w poezyi znanemi.
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W obu tych utworach indywiduahio poety

silme i, mona powiedzie, wycznie si maluje:

te same wszdzie wyraenia, ten sam styl ury-

wany, jakby wysilony. Porwa, zachwyci, prze-

j do gbi nie zdoaj.
O wiele pikniejsze, bo naturalniejsze, lubo

aru zmysowego pene, s pieni erotyczne Aspisa,

wchodzce w skad poematu p. n. Sulamita (War-

szawa, 1874), który autor nazwa tragedy liry-

czn. W gruncie rzeczy dramatycznego charak-

teru niema tu zgoa; s natomiast adne liryki

z motywów „Pieni nad pieniami- wysnute

a wyraajce przejcia od upojenia miosnego
a do utraty kochanka. Skala uczu tu wypie-
wanych nie jest rozlega, lecz prawda i sia wy-
razu nieraz wystpuje z ca barwnoci kolo-

rytu wschodniego. Gdyby nie usterki rytmu, po-

zbawiajce czasami pieni te melodyjnoci, byby
to zapewne najlepszy utwór Aspisa w kierunku

erotycznym.

Póniejsze poezye maj przewanie chara-

kter opisowy lub filozoficzny: Na cmentarzu (1876),

Jezioro Telia, Dwie zdrady, Boskie oko (1877),

W Walhalli (1880 w „Ateneum"), Niebieska so-

nata (1881 w „Niwie"), Na cze Kalderona (t. r.

tame). Pytanie (1791 w „Ateneum"). Jest w nich

nieraz opis prawdziwie pikny, jest i myl gb-
sza, oryginalnie wyraona.

W Boskiem Oku kilkoma obrazkami w formie
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sonetów, z ycia zewntrznego lub wewntrznego
wzitymi, udowadnia albo wpyw Opatrznoci na

losy ludzi, albo samo istnienie Stwórcy wszech

rzeczy. Midzy innymi przedstawia take myli-

ciela, pogronego w wtpliwociach:

„Gdzie ty, Boe? tak dugo szukam Ci daremnie!

Przejrzaem ludzkie serca i wiedzy otchanie,

A nigdzie niema Ciebie! nie widz Ci, Panie!

Noc dokoa, mrok wszdzie ! nade mn i we mnie

!

„Czasem duci jaki dobry szepnie mi tajemnie:

Klknij! módl si! — to klkam,., i tak, na kolanie.

Czekajc na mej dawnej Wiary zmartwychwstanie.

Prosz Ci, by rozjani mojej duszy ciemnie...

„Napróno! — Ot, dzi wspiem si ju na te góry

I patrz z nich w dal wiatów... W chmurze gwiazd

[tam moe
Ty si ukry, to zaraz ja dostrzeg Ciebie...

Lecz niema ci!'' — W tej chwili strzeli blask z za

[chmury.

Sceptyk spojrza... Jutrzenka igraa po niebie...

Patrza — — wreszcie zawoa: „Jeste, jeste. Boe!"

Nie tak atwo daje si przekona o istnienia

i rzdach Opatrznoci na ziemi w innym utwo-

rze, w Niebieskiej sonacie. Poeta unosi si coraz

wyej w sfery niebiaskie; za kadym wzlotem

dochodzi uszu jego strofa chórów anielskich,

wielbicych Boga

:
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Ty jest wieczna sia !

Ty wiesz jedyny: czem jest wieczne ycie?
Ty dobry jeste ! bo IWiojc na szczycie,

Chcesz, by te w kocu kada z nas tam bya.

Do tych piewów docza poeta swój, ale

on z paczu i jku zoony; ttni w nim bolesna

niepewno, czem jest nasza niemiertelno, czem
nasza sia, czem mio, nadzieja, czem rozum.

Chór archanielski nie przestaje sawi dobroci

boej. Poeta mówi

:

Zastyga ziemia i zastyga soce!
Sn na nich chodu wicej ni mioci,
Na jedno dobro tysic zimnych zoci!
I gwiazdy marzn — cho niby gorce.

Chór archanielski nie milknie, "Wkoo poety

to mroki nagle si rozpocieraj, to wiatio ole-

piajce pynie strugami. Wznosi si wyej je-

szcze, mniemajc, e dostanie si na ów szczyt,

z którego wszystko obejmie i wszystko zrozu-

mie... Wtem czuje, jak mu lira jego z rk si

wymyka. Poeta tonie w smutku:

Ratujcie! — Znowu mam spa do otchani?

— — Ziemia?!! — przeklty cie z twarz Satyra?!!

Chocia przeciwiestwo marze idealnych,

w których zdaje nam si, e wszystko osign,
wszystko poj zdoamy, z rzeczywistoci, która

nas przekonywa cigle, jak dalekim jest od nas
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nie tylko osignienie, ale nawet zrozumienie ta-

jemnic najwyszych, nie naley do tematów

wieycti; to przecie forma, jak Aspis w Nie-

bieskiej sonacie obra dla wyraenia tego przeci-

wiestwa, pikn i prawdziwie poetyczn na-

zwan by musi, a wiersz policzy naley do

najudatniejszych w kierunku filozoficznym, jakie

poeta ten napisa.

Poemacik: W Walhalli odznacza si rzadkimi

u Aspisa przymiotami spokoju i równowagi w opi-

sach i zachwytach. Piknie odtwarza wraenie,

jakiego si doznaje przy wejciu do przybytku,

powiconego uczczeniu sawnych mów:

O, blasku boski! o niebieska woni!

szmerze sodki, co mi gasn uszy

1 strug dwików nieznanych dla duszy,

W dusz mi spyn po nieznanej toni!

Szalona burzo, co cisz mych myli
Skócia nagle bezadem zachwytu,

em, zlknion, stan jak posg z granitu !

Któ— kto moc wszystkich tych czarów okreli?...

Wysoka hala, z jasnemi cianami
Inicem, z drogich marmurów podnóu,

Dachu falistym... jak woda na morzu —
Bysna nagle przed memi oczami."

Niewinny lazur i czerwie ponca
1 dumna biao i ziele agodna
I wszystkie wiata... jakich bosko godna,

Dray na cianach, ród przemian tysica.

POECI POLSCY g
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Dumni bogowie o sonecznych licach,

W przejrzyste szaty z mgy biaej ubrani,

Oczyma duszy jedynie widziani.

Migali przed ni w cichych byskawicach.

W Pytaniu odmalowany zosta los biednego

poety, trapionego codziennymi, drobiazgowymi

kopotami, a odmalowany z bolesn co prawda

rezygnacy, wynikajc z porównania tego losu

z losem biedniejszego jeszcze czowieka, szewca;

lecz bdcobd bez deklamacyi i miotania si;

w kocu stawia poeta przyszym Miliom ^dla

wprawy w rozwizywaniu zagadek^ pytanie

:

Co trzeba

Zrobi (jest na to pewnie sposób atwy?)
By, ród prób ludzkich powszechnych do nieba

O szczcie, móg je mie równo mistrz zawy
Rymów, za rym swój, jak za but— mistrz dratwy?...

Nie gorszmy si tem zestawieniem— choby
z tego wzgldu, e i synowie pieni, tworzcy
„niebiesk sonat", je przecie musz, jak inni

ludzie, aeby y mogli...



IV. Adam Asnyk

w „Dzienniku literackim" lwowskim z 18

listopada 1864 r. pojawiy si bezimiennie dwa
utwory poetyckie, podpisane znakiem wycigania

pierwiastka kwadratoweg (]/"). Jeden mia tytu:

Podróiinij drugi za: W zatoce Baja. Czy wów-
czas zwróci kto na nie baczniejsz uwag, nie

wiem. Czasopisma pomieszczay wtedy bardzo

wiele poezyj najrozmaitszej wartoci i piór naj-

rónorodniejszych, tak e nic-by dziwnego nie

byo, gdyby utwory owe zginy w tumie wier-

szy i wierszyde. Nie uwycJatnia ich bowiem

ani ton namitny i donony, ani te pomys nie-

powszedni ; odznaczyy si one tylko tskn za-

dum i wykoczeniem artystycznem. Istotnie

jeeli pominiemy w pierwszym utworze jeden

rym mniej udatny (aob — grobom) i jedno

niepoprawne pod wzgldem jzykowym wyra-

raenie (za nowem czekajc witaniem) ; to zre-

6*
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szt znajdziemy tu tak doskonal budow zwro-

tek szeciowierszowych, tak dwiczno i swo-

bod wiersza, tak wieo i oryginalno zwro-

tów, e ju z nich domyla si byo mona
mistrza formy, który widocznie próby przygo-

towawcze pozostawi w swej szufladzie, a do

druku przesya ju rzeczy wytwornie obrobione.

Sn mylaa tak redakcya „Dziennika lite-

rackiego", gdy nowemu spópracownikowi swe-

mu coraz czciej udzielaa miejsca i to dla

utworów wikszego rozmiaru, jak: ^Julian Apo-

stata'^
^
^ Asceta^, ^Aszera"', „Odamowi Psychy Fra-

Tisytelesa'^ ,
j,Sen grobów'^, które wci wspomnia-

nym ju znakiem byy podpisywane. Nastpia

potem pótoraroczna przerwa; tak e dopiero

pod koniec roku 1867 zacz ^Dziennik" nanowo

pomieszcza utwory znanego ju sobie poety,

który tym razem dla ogóu czytelników przed-

stawia si ju to jako litera y, ju to jako zgo-

ska El, a wreszcie z poczenia tych dwu ozna-

cze powsta pseudonim El...y, którego odtd
mia ów poeta uywa stale, ogaszajc swoje

liryki i dramata, gdy drugim pseudonimem: Jan

Stoek posugiwa si drukujc szkice powieciowe

lub komedye. Ostatecznie stao si wiadomem

nie tylko dla wtajemniczonych, ale i dla ogóu,

e dr. Adam Asnyk, który mia w r. 1872 od-

czyt o Trubadurach, jest autorem ukrywajcym

si pod owymi dwoma pseudonimami.
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Dotychczas starano si okreli rodzaj talentu

Asnyka w ogólnoci, lub te wydobywano z jego

poezyj pogldy na przyrod; ja chciabym spró-

bowa metody genetycznej i wskaza, jaki jest

jego nastrój zasadniczy i jakie w kolei czasów

w cigu trzydziestoletniej dziaalnoci jego za-

chodziy w nastroju tym zmiany. Wszystkich

czytelników uderza wielka rozmaito usposo-

bienia, wielka rónorodno uczu opiewanych

przez Asnyka; otó spróbujmy poszuka, czy

si nie odnajdzie jakiego gruntu wspólnego, na

którym owe usposobienia wyrosy a owe uczucia

rozwiny si.

Gdy Asnyk pierwsze poezye swoje drukowa
zacz, nie by ju modzieniaszkiem, podobnym
wikszej czci poetów, co z nim razem albo

nawet wczeniej od niego na widowni wyst-
pili. Przeszed on ju naówczas nie tylko zwy-

k szko nauki, ale take tward i bolesn
szko ycia.

"W naukach zgodnie z kierunkiem wycho-

wawczym, jaki w dobie jego ksztacenia si
(1850—1860) panowa w Królestwie, zdobywa
wiedz realn, przyrodniczo-matematyczn, po-

czem wstpi do wieo otwartej w "Warszawie

Akademii medyko-chirurgicznej, a nastpnie na
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wydzia lekarski w uniwersytecie wrocawskim.

Rodzaj zatem nauk nie móg si przyczynia

do rozdmuchiwania uczucia, do wzmagania po-

lotu wyobrani, budzi raczej myl badawcz,

nakania do zastanowienia, do refleksyi.

W szkole ycia natrafi na tak powikane

a tak doniose sytuacye, e myl jego zaj si

musiaa zagadnieniami nie osobistemi, lecz ogól-

nemi, e uczucie jednostkowe musiao zamilkn,
by zostawi miejsce dla mioci bezbrzenej,

wycznej, jedynej, zdolnej do powice i ofiar,

by sprowadzi dol szczliwsz dla jak najwi-

kszej liczby ludzi. Marzenia o monoci zamie-

nienia ideau w rzeczywisto wypeniay serce

modego pokolenia, jak to póniej piknie wypo-

wiedzia Asnyk

:

O! wtedy jeszcze nurtem tajnych koryt

Pyny na wiat idealne mary
I nadaway cudowny koloryt

Tkanej przez losy przdzy ycia szarej,

A na niebiosach jania blask nadziemski,

Niby wschodzcej znów gwiazdy betlemskiej.

Poezya romantyczna, mesyaniczne sny i pro-

roctwa wieszczów rozpalay dusze i nadaway
niejako sankcy marzeniom serc modych. Nieu-

bagana atoli rzeczywisto rozrywaa co chwila

t zocist siatk roje. Zawody na kadym
kroku rozbijay w puch te wymarzone budowle.
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które w upojeniu uczuciowem wznosia fan-

tazya.

Zawodu takiego dozna i Asnyk. Przyuczony

ju do refieksyi, nie wybucin on odrazu na-

mitnym okrzykiem przeklestwa czy rozpaczy,

jak to zrobio wielu innych, lecz si zastana-

wia zacz nad pooeniem wytworzonem przez

zawód. Uczucie jego nie miao tej cechy bez-

porednioci, jak si odznaczaj usposobienia

namitne i gwatowne, lecz przechodzio przez

filtr rozwagi i zaamawszy si w pryzmacie fan-

tazyi w barwy tczowe, w tym dopiero kszta-

cie wypowiadao si w sowach.

Przerwawszy studya uniwersyteckie, przeje-

cha Niemcy i Szwajcary i zatrzyma si na

duszy pobyt we Woszech poudniowych, gdzie

jesie roku 1864 i zim nastpnego przepdzi,

bawic gównie w Neapolu i stamtd robic

blisze i dalsze wycieczki. Tu wanie powstay
najpierwsze znane nam jego poezye, w których

si odbi stan jego duszy. Prawdopodobnie mia
tutaj towarzystwo, gdy w pierwszym swym
drukowanym wierszu : „Podróni" mówi o „rze-

szach sennych i cierpicych", z któremi razem

cign przez woskie wille, by „troch niebios

zaczerpn i morza", szukajc w gajach oliwnych

noclegu. W usposobieniu by smutnem i przy-

gnbionem, czu si rozbitkiem, grub odzianym

aob, który nie wie, gdzie mu zatrzyma si
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przyjdzie, w jakim zakcie wiata znajdzie schro-

nienie. Ból swój atoli wyraa iagodnie, zwraca-

jc si myl w „mgy przeszoci", wzdycha

i zrywa gazki cyprysów i „róe cmentarne",

jako symbole cierpienia. Na teraz wpatrywanie

si w bkit niebios i w bkit morza nasuwa

mu myl, e tonie w „nieskoczono", ale nie

znaczy to jeszcze pragnienia mierci, tylko pra-

gnienie spokoju, dopóki nowa nie zawita zorza.

Uczucie smutku i alu wzmaga si nieco

w wierszu nastpnym p. i. ^W zatoce Baja"". I tu

przemawia poeta w liczbie mnogiej, i tu wido-

cznie ma na myli owe „rzesze senne i cier-

pice", o których dopiero co syszelimy. Znaj-

duje si poeta wraz ze swem otoczeniem na

morzu w miejscowoci gonej w dziejach rzym-

skich, nazwanej tu „starym cmentarzem", dla

którego odpowiednimi gomi s ci podróni

„z wasnego pogrzebu" wracajcy, „odwierni

grobowców, nad którymi ju przeszo zapa-

da", Niobidzi, przeraajcy „kamiennej boleci

wymow". Wywoawszy cienie kapanów Sera-

pisa, Sybilli kumejskiej, Dyany-Hekaty, zgodnie

ze wspomnieniami, jakie miejscowo wywoy-
waa, i wypowiedziawszy' bole swoj i towa-

rzyszy, prosi w kocu Hekaty (ksiyca;, by

ostatnimi promieniami powiecia im „na drog
podziemn", dokd si udaj z nadziej, ujrze-

nia po tamtej stronie Acheronu (rzeki piekielnej)
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bdzcych cieni spóbraci. I tutaj niewtpliwie

nie ma na myli poeta poczenia si z temi

cieniami przez zgon, a jeli pragnie przeby

Acheron, to w sposób idealny tylko, by si swo-

bodnie, bez namitnoci ziemskich rozpatrzy

w losach owych cieni. Myl ta powróci jeszcze

póniej poecie i stanie si zasadniczym moty-

wem do wikszego poematu.

Z kolei pojawia si w druku ^Odpowied'^^

napisana w Neapolu w padzierniku 1864 r. Do
kogo jest wystosowana? Jakie objawy ycia

rzeczywistego day jej pocztek? Czy bya ona

wynikiem dyskusyj, prowadzonych przez poet
z towarzyszami podróy, czy te odnosia si

do jakiego faktu znanego ogóowi? Na te py-

tania niepodobna obecnie odpowiedzie doka-

dnie i stanowczo, gdy szczegóy ycia Asnyka

nie s nam znane tak, aeby mogy zaspokoi

badawcz ciekawo, dotyczc jego twórczoci.

W samym utworze naley szuka objanienia.

Jest on wymierzony przeciwko oportunizmowi,

w jakiejkolwiek tene przejawia si postaci, ale

nadewszystko przeciwko poetom, którzy potrafi

swe pieni do wszelkich nagi okolicznoci, któ •

rzy umiej:

Ksiycowe nike tcze,

Rozwieszone mgy pajcze
Na leciuchne tka przdziwa,

Chore serca do snu tuli;
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Bladych dziewic wiotkie ale
Stroi w wieej krwi korale

I Filonów dniowe troski

W harmonijne przela zgoski,

Jak w motyli rój skrzydlaty;

Nog oprze si na grobie

I uwielbi ludzko w sobie

I uwielbi si w ludzkoci

I kademu, co dzi ywy,
Odda pokon sprawiedliwy,

A spróchniae uczci koci.

Poeta z gryzc ironi odzywa si o tein

ich usposobieniu, którem ziemi maj „rozser-

deczni" i kae „roztkliwionym" pój w ich

lady, by „w harmonijnym westchnie szmerze

z anioami wej w przymierze i zwiastowa prze-

baczenie". Temu ehzejskiemu ubogosawieniu.

w którem wygodna drzemka dla ducha bya za-

pewniona, w którem mda i mdlca potrawka

z rozdrobnionych na atomy uczu miaa sta^

si karmi dla serc, przeciwstawia poeta robot

„ciemnej piekie kuni", która, wtórzc znanemu

z biblii gosowi Ezechiela, powoujcego koci

spróchniae do ycia nowego, a „urgajc si

niebiosom", wzywa umarych z grobów, kae
im wyrzuci z siebie „star zgni krew", zwali

„gliniane bogi", podnie „w niebo wciekpi "•.

„rozpala gniewu burze", nie za „dzikczynne

hymny gosi", „oszczeka sd" nad zgasymi

i nie da duchom spokoju.
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Za którym -e z tych dwu nastrojów jest sam

poeta? Pomimo kilku wyrae, których uywamy
zazwyczaj dla napitnowania ujemnych lub nie-

miych nam objawów, pomimo rodowodu caej

wyprawy „z ciemnej piekie kuni", chyba tru-

dno si pomyli w oznaczeniu stanowiska, jakie

zaji Asnyk wobec tych dwu wprost sobie prze-

ciwnych pogldów. Co prawda, nie moemy spo-

sobu, w jaki zosta wyraony ten drugi, nazwa
jasnym i pocigajcym; nie wiemy mianowicie,

po co owa „zgraja krwi zbryzgana", nie czczca

adnej witoci, ma „w niebo wciek pi
podnosi", i nad jakiemi komi z grobu wy-

wleczonemi ma „sd oszczeka"; — ale to

nie ulega wtpliwoci, e Asnyk nie chcia si
liczy do byszczcej plejady wieszczów, co

mieli ziemi „rozserdecznió". Widoczn te jest

rzecz, e si nie zapisywa do grona „wierz-

cych" w zwykem religijnem sowa tego zna-

czeniu, e z „niebem" zwaszcza takiem, jakie

owi wieszczowie elizejscy malowali, zostawa

w rozterce i wciek pi ku niemu podnosi.

Dlaczego? Nie na podstawie jakichkolwiek

filozoficznych, cile intelektualnych wywodów,
lecz na tej samej podstawie etyczno-spoecznej,

która Konradowi do podjcia walki z Bogiem
posuya. Widzimy to wyranie z piknych
wierszy p. t. ^Julian Apostata'-'- i ^Asceta'-^ (napi-

sanych w grudniu 1864 r,).
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Przedstawiwszy marzenia Juliana o przywró-

ceniu ku czci boyszcz greckich „tchncych wdzi-

kami modoci", o odtworzeniu „promiennej prze-

szoci", marzenia udaremnione strza persk,

co go ycia pozbawia, dodaje do sów jego

ostatnich: Galilejczyku! zwyciye! dopenie-

nie, w którem zwycistwo to krzj^a wanem
jedynie chwilowo mianuje, pytajc:

Czy w imi tego czarnego krzya
wiat si nie spawi krwi strug

I wiara, co dzi niebo przyblia,

Ciemnoci nie bdzie sug —

i wieszczc, e kiedy —
O! przyjdzie chwila w której o tobie

Gromady zwtpi cierpice,

Gdy ujrz na swych nadziei grobie.

Jak ja dzi, niebo milczce...

W „Ascecie" przepysznie maluje to zatoni-

cie w ekstazie religijnej, waciwe duszom go-

rcym i namitnym, które szukaj ukojenia w mo-

dlitwie i wizyach mistycznych.

W Tobie, o Panie, zamknem ycie;

Ku Tobie dusza jawnie i skrycie

Pynie drogami wszystkiemi

I wci katuj wzgardzone ciao.

Chcc Twoj tylko oddycha chwa,
A zosta obcym tej ziemi.
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Jeszcze królestwo Twoje nie spado

Na duszy mojej smutne zwierciado,

By si tam zawrze jak w grobie...

Czasami tylko bólem targany,

Duch mój porzuca cielska achmany,

W nowe przedzierzga si ycie;

I do Twych niebios biegnie promienny,

W apoteozie rozla si sennej,

A ja umieram w zachwycie...

Atoli z tych krain ekstatycznych ciga ascet

jaka ziemska sabo lub ziemskie wspomnienie.

Raz bdzie to przewaga ciaa nad dusz , to

myl o utraconej kochance, to wreszcie widok

klsk, jakie ponosi sprawiedliwy na ziemi, gdy

zy i przewrotny nad nim tryumfuje : — podo-

bnie jak Dawid w psalmach —

Bezpodne mki dosta w udziale,

Cho zawsze wiadczy o Twojej chwale,

I dzi go czeka zagada!

Tak robotnik Twój bierze pac?

Gdzie jeste, Panie? z oczów Ci trac,

I niebo Twoje przepada!

Chocia As^era, bezporednio po „Ascecie"

napisana, przedstawia jaskrawe z nim przeci-

wiestwo, bo w caej wietnoci urok ycia zmy-
sowego maluje, ostatecznie jednak zasadnicz

sw myl czy si cile z caym szeregiem
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utworów poprzednich. Aszera, jak wiadomo, bya
to hebrajska nazwa babilosko-asyryjskiej Istary,

bogini podnoci. Poeta nasz wystawia jej na-

rzekania na wyzibienie namitnoci w wiecie

dzisiejszym, w którym zimne tumy „zmysow
dz jasn, zapalon w ust purpurze" topi
„w melancholii chmurze" lub przelewaj w „szum
westchnie", tak e „smutnie dymi cia ogni-

ska, a nie daj ciepa ju". „Smutna jesie" na.

mitnoci traci „yciodajne ognie", a w „opó-

nionych pulsach wiata erotyczna boska wadza
ledwie cignie dalszy byt". "Wic bogini powo-
uje lad do czci swojej, pragnie rzuci na
„bysk zmysowy", by „dzisiejsz ez opio
w wulkaniczn zmieni mio" i wyda znów
na wiat silne pokolenie mów, którzy nie pa-
czem, ale czynem zasyn.

Obok tego przeciwstawienia potgi mioci
zmysowej zdenerwowaniu wiata dzisiejszego,

Asnyk rozpatrujc si w arcydzieach sztuki

greckiej, zgromadzonych we Woszech, przeciw-

stawi take namitnym targaniom si doby obe-

cnej wiecznotrway spokój artyzmu, nie dlatego

wszelako, iby w kontemplacyi jego zaton,
lecz aeby wnie do chmurnych i burzliwych

dusz cho promyczek pogody. W poemaciku

:

Odamowi Psychy Praksyelesa , napisanym 7 gru-

dnia 1864 r. przeliczn a oryginaln zwrotk
siedmiowierszow, tak wanie mj^l przepro-
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wadzi si stara. Widzc w „Psysze" odbicie

„tej duszy wiata, co senna przez wieki, dziewi-

czych natchnie odblaskom si dziwi, przed y-
wszem wiatem zamyka powieki, zanim j zbu-

dzi kochanek daleki" — maluje z uwielbieniem

uidealizowany obraz cywilizacyi greckiej, „gdzie

ycie zlao w poematu cao : szlachetny kon-

tur z ciepem namitnoci, a sia mikk pod-

noszc omdlao, rozkosznych wygi uwiecznia

trwao". Temu „nadziemsk pogod" janiej-

cemu obrazowi przeciwstawia niespokojny, tu-

mny, wrzawliwy a bolesny pochód póniejszej

ludzkoci. "Wprawdzie z Golgoty wybuchno
„boskim pomieniem" królestwo ducha, lecz za-

wiso ono „w dalekich niebiosach", a na ziemi

:

„tcze pogasy w dzikich zawieruchach, harmo-

ni stumi ttent barbarzyców", a myl swobo-

dna stana pod prgierzem
;
„ludzko kroczy

wci przez krwawe rosy i wci od celu swo-

jego daleka", napróno poszukujc drogi szcz-

cia, gdy nic znale nie moe— „nawet Boga".

Przodownicy myli ginli i gin, nie wiedzc
przy mierci, „czy prawda, której zatknli sztan-

dary, z nimi w niepami wieczn nie zatonie,

prón mczestwa palm zdobic skronie".

„Wschodzce mary ledwie zejd — zbledn, ni-

gdy si w ciaa oblec nie s zdolne". Poeta wy-

raa jednak w kocu nadziej, e dobre na-

tchnienia nie zmarniej przecie „i pójd dalej
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w niewstrzymanym pdzie, a prawda ziemskie

królestwo posidzie". Psyche ziemska, „dzi tak

milczca", zmuszona skrzydami swemi potrca
o krwawe kaue, „zbudzi si wreszcie w gwiazd

niebieskich wianku i jak te lilie, pice w wód
lazurze, wypynie wichry uciszy i burze". Uci-

szenia atoli burz i wichrów nie spodziewa si
doczeka sam poeta, wic te zwracajc si
w kocu do Psychy Praksytelesa, w tsknej za-

dumie prosi j, by tak samo jak od wieków pa-

trzy na mijajce pokolenia ludzkie, spojrzaa te
i na jego mogi.

Kamienna siostro! czekaj wieków chwile

I wie nadziemskiej pogody odbiciem;

Mirty zakwitn, powróc motyle,

— Mio ci przyjdzie zwiastowa o wionie;
Tymczasem stój tu nad grobowców gniciem

I spojrzyj take z wysoka, litonie,

Gdy trawa nasze mogiy poronie

!

Jak widzimy, szuka poeta na dojmujcy
smutek, nie z osobistych wyniky okolicznoci,

lecz z rozwaania zagadki losu czowieczestwa,

rozmaitych rodków ukojenia, to pragnc pozy-

ska spokój wród piknych, agodnych wido-

ków przyrody woskiej, to zastanawiajc si nad

dziejami, to próbujc zaton w ekstazie reli-

gijnej, to podziwiajc doskonao sztuki nie-

miertelnej, to starajc si pobudzi do bujnego

ycia zmysowego, to w ruchu gorczkowym
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szukajc zbawienia. Czy znalaz poszukiwane

i upragnione rozwizanie drczcej go zagadki?

Czy znalaz ukojenie? Opierajc swój wywód na

treci i tonie utworów — a na czem innem

oprze si obecnie nie moemy — musimy
da odpowied przeczc. Samo owo zwracanie

si w róne strony, w róne dziedziny uczu
i myli, dowodzi ustawicznych waha w duszy

poety, który z niepokojem w sercu i gowie sam

przed sob przyzna si nie moe, iby wiedzia

jasno i stanowczo, jak obra drog, by ludz-

ko moga doj do mety szczliwej, przez

wszystkich podanej. Zaledwie w dalekiej przy-

szoci przewidywa mglisto, e „prawda ziem-

skie królestwo posidzie" i e Psycha ziemska

uciszy kiedy „wichry i burze", ale taka odle-

ga i ogólnikowa nadzieja zaspoki go oczywi-

cie nie zdoaa. •

Atoli jeli si nie dao odnale drogi w sposób

twierdzcy, to moe przynajmniej w sposób prze-

czcy bdzie mona okreli, co dla rozwoju

spoeczestw jest niepodanem, czego unika

potrzeba. Zdaje si, e podobny proces mylenia

odby si musia w duszy Asnyka, gdy powzi
zamiar napisania poematu p. t. Sen grobóiv. By
on prawdopodobnie na wiksz pomylany skal,

mia zawrze cay szereg obrazów, nasunitych

rozpamitywaniem przeszoci, ale poeta, z uspo-

POECI P01SC». 7
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sobienia liryk, ryclio si znuy snuciem po-

mysów, które z natury swej epiczny miay cia-

rakter. Mamy tedy trzy tylko czci Snu fp-ohów,

lunie ze sob zwizane, powstae nie odrazu,

lecz w pewnych odstpach uzasu. Pierwszacz
napisana bya w Neapolu 8 stycznia 1805 roku,

druga 7 lutego, a trzecia, noszca obecnie na-

zw „Epilogu" dopiero w poowie r. 1867. Na-

strój i form wierszow wzi nasz poeta od

Dantego Boskiej Komedyi , w której rozczy-

tywa si z luboci we Woszech, a nawet je-

dn pie przetomaczy przepysznemi tercynami.

Poeta dostaje si „w pospn nocy krain",

gdzie „zamarej pustyni milczenie" zdao si
w nim ama prawa ycia; czu si on tutaj

upiorem, „myl pogrobow skona", a wkoo
niego „nic -jedno, wielkie, uroczyste, co si nie

byska nawet i nie chmtirzy". Z utsknieniem
przypomina sobie naówczas te chwile urocze,

„gdy tcze gray nad ycia obokiem", gdy
w niemowlcej „witoci" poi si czystemi wra-

eniami, jakich mu dostarczao otoczenie

:

Gaje i chaty! jasne zdrojowiska!

Zielone iki, wysmuke topole,

I na rozstajnych drogach wród urwiska

Omszone krzye w cierniach! was pachol
Widziaem w tczy migajcej rbku,

A dzi was widz strojne w aureol.

I
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lilio czystych krynic! o gobku
Oprónionego gniazda! drzewko krasne,

Wieczony krwaw jagod jarzbku!

"Widzie ci jeszcze, nim na wieki zasn.
Ach. dozwoliy mi anioy zote

I pod twe stopy rzuci serce wasne.

A potem przyszy wspomnienia lat modzie-
czych, poeta ujrza znowu przed oczyma duszy

„wzniosy i wiaty orszak duchów" sobie zna-

jomych, co pragnieniem ideau j^^h i powica
im sowa czci i uwielbienia. Wtem otacza go

chmura ciemniejsza od innych, a z niej wyania
si „anio przeznacze" — „jak pomie jasny,

a jak marmur twardy, nieugitoci zbrojny, nie

puklerzem" i spoglda na poet ze spokojn
„pogard", a odgadujc chci zbkanego wród
nocy i pustki wdrowca, wypowiada swój po-

gld na spraw spoeczestw. Jest on nieuba-

ganym dla wszystkich objawów ycia tchncych
zaw mikkoci, zadowoleniem z poowicznego
istnienia, apaty, rozpacznem zapatrzeniem si
w przeszo

:

Bo kto do tyla dusz sw zuboy,
e ju z niej zetrze niemiertelne pitno

1 dobrowolnie w prochach si pooy,
.Tak samobójca pier splamiwszy smtn —

Wart, by go zdepta praw skrzywdzonych mciciel

1 nawet pami jego bdzie wstrtn.

7*
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Stpaj bez wspomnie, alu i bojani,

I zerwij dawn z grobami zayo
I ca przeszo marze chciej zostawi,

Aby ci znowu nie zbkaa mio.
To, co upado, musi w rdzy si strawi

I pod martwoci szat tai skrycie —
Bez prónych pokus, aby siebie zbawi-—

Nienadwtlone niczem nowe 5'cie,

Któremu niaczy grób ten jak koyska,

Nim niemowlce odrzuci spowicie

I rzeczywist si lotu zyska.

Dalekim tu jest jeszcze Asnyk od sformuo-

wanego przez siebie póniej prawa logiki dzie-

jowej ; wiele wyrae w przemowie „anioa prze-

znacze" ma cech niejasn i mtn; bdcobd
jednak wypj^wa z niej jedna prawda wyrana,
e zuyte ideay przeszoci nie mog i nie po-

winny by ideaami teraniejszoci i przyszoci.

Pod przewodnictwem tego anioa odbywa
sw dalsz wdrówk poeta w drugiej czci
„Snu grobów". Dwie tu tylko waciwie s sceny:

W jednej pod postaci gobi, co chciwie z czar-

nych strumieni piy gorycz upajajc na mier
i w proch si zamieniy, przedstawione zostay

dusze czyste i ofiarne, gonice za powiceniem
i saw, chciwie wysczajce napój boleci. Anio
przeznacze charakteryzuje byt dusz takich, jako

jeden cig „pragnie i niemocy", co „byszczy

si chwil i ginie bez czci''. Poeta ze swej

stronj' adnego o nich sdu nie wypowiada.
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Druga scena umieszczona fantastycznie na naj-

wyszej iglicy góry lodowej, daje nam pozna

Juliusza Sowackiego, „wielkiego potpieca, co

depta wiatów zwyczajne porzdki"; janiej-

cego „jak niebem gardzce wyjtki", w otocze-

niu stworzonych przeze postaci Rozy, Lilii

Wenedy i rycerza w Anhellim. Gdy poeta wa-

ha si pomidzy czci dla „chmurnej postaci

mistrza" a nauk anioa przeznacze, nagle na

dwik piorunowy harfy odzywajcy si z owej

iglicy, z grobowych kryjówek wydobywa si

zaczy szkielety bez rk i gów, i „gnane bo-

leci, przestrachem, rozpacz, jako " upiorów

hufce bezorne" biegy „ohydne" za „nikcze-

mnym zgonem". Wówczas otwary si wszystkie

groby, a zastp bohaterów dawnych z pogard
przypatrywa si tym „bezgownym karom".

Ale poeta nie tylko tym „wpósennym, lichym,

niedonym" marom
,
poruszonym dwikami

m harfy „wielkiego potpieca", rzuca wyrok zni-

szczenia; on uogólnia swój pessymistyczny po-

gld i w caej ludzkoci widzi „zapleniae ser-

ce" — koczy za sw pie zapowiedzi, ze

w dugim szeregu zatrace „od legendowych

rajów Eufratu" „wród cigych bojów i oczy-

szcze" ma kied3' spyn „anielska ojczyzna

wszech ludów z rozbitej dzi kolebki cudów".

Na wyraeniu tej ogólnikowej nadziei, tak samo
jak w „Odamie Psychy Piaksytelesa" poprze-



- 102 —

sta poeta, zapominajc nawet, e wprowadzona

przeze posta anioa przeznacze powinnaby

bya co ze swej strony wypowiedzie, a choby
te nauki, jakich udzielia w pierwszej czci,

ukaza w zastosowaniu do sceny, która najwi-

cej miejsca zajmuje w czci drugiej.

Te wielce niepochlebne epitety, jakimi Asnyk

scharakteryzowa ów „proch pody", owe „bez-

gowne kary", owe „mary krzywoprzj'sine,

roznamitnione do niezwykych lotów" dwi-
kiem harfy ..wielkiego potpieca", musiay obu-

dzi w czytelnikach myl, ze poeta jest nieprzy-

jacielem pewnych co najmniej form powicenia
i ofiary, i e dla nieszcz i klsk ludzkich nie

ma spóczucia. Taki wniosek wycign musimy

z trzeciego obrazu czyli z .epilogu" do „Snu

grobów''. Jest on odmienny i pod wzgldem
tonu i pod wzgldem przedmiotu od dwu po-

przednich. Ton jest elegijny, posta anioa prze-

znacze znikna, treci przedmiotowej wcale

niema, tylko skarga na wiat obecny, w którym

ludzie omieszaj dzisiaj to, w co wczoraj wie-

rzyli, i „ród szyderstw guszcego szumu do

swych poziomów wszystko zniy pragn- ; oraz

zapewnienie, e poeta z tumem tak yjcych
miesza si nie chce i dlatego nie snuje dal-

szego cigu obrazów ze „Snu grobów", aeby
nie sdzono, i on im zorzeczy wraz z „tu-

szcz", co si boi i paszczy. Z boleci, nie ba-
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czc na sowa anioa przeznacze, jakie wypo-

wiedzia w pierwszej czci, stwierdza, e „idea

starców amie si zepsuty", a modzie „kam-
stwo zadaje przeszoci natcinieniom". Wie on,

e aeby y dalej, „trzeba ukoclia jak now
mar i nowe tcze na niebie rozpina, wtpi
i wierzy i znów traci wiar"; ale do rozpo-

czcia tej nowej pogoni za ideaem odstrcza

go podo ludzi, wic woli wróci do „spla-

mionego grobu, jak upiór, któremu serce trza

odj i gow, aby nie straszy".

Pomidzy napisaniem pierwszych dwu czci
„Snu grobów" a trzeciej, upyno, jak ju wiemy,

pótora roku czasu, co oczywicie i na umys
poety nie mogo pozosta bez wpywu, gdy
zachodzce i w nim samym i w yciu ogólnem

zmiany musiay oddziaywa. W tych latach

ukoczy Asnyk swoje studya uniwersyteckie,

uczszczajc na wydzia filozoficzny w Heidel-

bergu, gdzie si oddawa nauce ekonomii po-

litycznej i dziejów. Stopie dra filozofii otrzy-

ma tame w roku bitwy pod Sadow, która tak

wan miaa odegra rol w historyi nie tylko

dwu walczcych ze sob pastw, ale i Europy

caej.

Dla Galicyi otworzy si naówczas nowy
okres rozwoju. Przybywszy tutaj, Asnyk osiad

we Lwowie i wzi udzia w czasopimiennictwie.
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Rzecz Jest znamienn, e poeta, który poprze-
dnio w utworach swoich wyjcznie temata roz-
lege bra pod uwag(j, teraz bardzo rzadko daje
si natchn sprawom, które tak gorczkowo
wtedy poruszay umysy w Galicyi z powodu
zaprowadzonej autonomii i zapewnionego ucze-
stnictwa tej prowincyi w ogólnem yciu pastwa
austryackiego. Co wicej, wogóle nawet porzuca
zagadnienia powszechniejsze, a zwraca si prze-
wanie do malowania dziejów serca.

Dlaczego si tak stao ? Polityk galicyjsk,
z wyniosego patrzc na ni stanowiska, móg
lekceway, a zabiegi swoich spóziomków po-
dzielonych na stronnictwa, jako drobne, satyry-
cznie traktowa; ale po za ni istniaa prze-
cie sfera natchnie wielkich, które do duszy
poetycznej przemówi mogy. Otó zdaje si,e zwtpienie, przed którem dotychczas si bro-
ni, teraz opanowao jego serce i umys, i prze-
jwszy go przekonaniem o bezowocnoci nawo-ywa do uczestnictwa w „wiecie idealnym",
poniewa nasuwao si drczce a nie rozstrzy-
gnite pytanie, po co ludzko yje, cierpi
1 umiera, kazao mu si zamkn w zakresie
serca wasnego, wypowiedzie jego niepokoje,
ale, tsknoty, upojenia, rozpacze. Okazao si
niebawem, e potrafi to zrobi po mistrzowsku
1 pozyska sobie liczne grono suchaczów, któ-
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rzy tyoh samych doznawali wzrusze i wstrz-

nie, lubo wyrazi ich nie umieli.

II.

Ta druga faza w rozwoju talentu Asnyka

pospolicie charakteryzowan bywa jako zalena

od wpywów Heinego i Musseta. Jest to okre-

lenie niezupenie suszne, a przynajmniej nie-

cise. Niewtpliwie poeta nasz, obok Sowa-
ckiego, od którego przej tajemnice jzyka pe-

nego blasku i barwy, rozczytywa si pilnie

w pieniach niemieckiego i francuskiego liryka.

Niewtpliw jest równie rzecz, i w niektórych

(bardzo zreszt nielicznych) utworach lady bez-

poredniego oddziaywania poezyj Heinego mia-

nowicie wykry si daj. Na ogó atoli biorc

ma Asnyk ton swój wasny i do rzeszy nala-

dowców liczy si zgoa nie powinien. To co

ma wspólnego z Heinem i Mussetem, i uczucie

jego przechodzi wci przez filtr refleksyi, nie

moe by poczytywane za jak od nich poy-
czk, lecz za waciwo jego umysu; nigdy on

bowiem nie pozowa, jak susznie zauway Tar-

nowski, nigdy nie przybiera szat cudzych, za-

wsze by sob, zawsze by naturalnym, jakie-

gokolwiek rodzaju wypowiada uczucia. A skala

tych uczu jest bardzo rozlega, poczynajc od
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naiwnoci dziewczcej a koczc na zgrzycie roz-

paczy i rozmiowaniu si w mierci. "Wszelkie przez

serce przepywajce wraenia, wstrznienia, nawet
najlejsze i najsubtelniejsze, wszystkie moliw-
nastroje, jakim umys wraliwy a wyksztacony
ulega moe, umia on w formie penej wdziku
niewypowiedzianego wyrazi.

Najdawniejszym w tym nowym kierunku jes'

wiersz: Fijac falerno, drukowany bezporednio

po III czci „Snu grobów" w r. 1867. Jest to

wyraz rozpaczliwego rozstania si z wszelkimi

ideaami, z chci zatopienia smutku i goryczy

w kieliszku. Poranek ycia krótki, wic trzeb;

go uy; ycie na art niech si stanie naszen

hasem, mio serdeczn zamiemy na miostki:

miejmy „pijack bezczelno", a moe dopijemy

si niemiertelnoci, „w piwnice pójdziemy raj-

skie, wybiera z beczek wiecznoci wina tokaj

-

skie", a e winnice rosn i na grobach, wic
odstrasza nas nie powinny mogiy, ani upiorne

duchy, co si z nich nam uka, a jeeli nam
mimo naszych usiowa wspomnienia zbyt do-

kucza bd, to klnc w pijanym szale, mona
sobie w eb wypali.

Obok tej, cigymi krwawej ironii dysonan-

sami ttnicej pieni, pojawia si inna w zu-

penie odmiennym tonie, bo i w odmiennem

usposobieniu napisana: Na przedpieklu, gdzie opo-

wiedzia poeta na pól artobliwie, na pó saty-



— 107 —

rycznie wdrówk duszy szlacheckiej na sd pie-

kielny, któryj uzna za zbyt rubaszn dla pieka,

bo szlachcic nie gustowa w poezyi, strzeg si
ideologów, nie cierpia postpu, a jedyn jego

ambicy byo zosta posem. Sdziowie piekielni

kazali wróci szlachcicowi na ziemi, obiecujc

mu, e zostanie obrany posem, a nawet zasi-

dzie w rajchsracie, domagaj si tylko na do-

wód wdzicznoci, eby si uciera ywo o pro-

pinacy, eby zdobywa duo koncesyj na banki

i koleje i eby by zawsze miao bezczelnym.

Wto uczu niewiecich i ich zmienno
dostarczya poecie bardzo duo wtku do li-

cznych liryk, w którym nigdzie niema tego tonu

namitnego oburzenia, jakim wybuchn Gustaw

przeciw „puchowi marnemu", ale jest cigle a-
godna, rozmaicie a przepysznie cieniowana iro-

nia. Najpierwszym w tym szeregu wierszem byy
y^Niezahudki"- . Przy rozstaniu wrcza kochanka

lubemu kwiat pamici, z prob, by, gdy za po-

wrotem nie zastanie jej przy yciu, rzuci go

na jej grób „w noc miesiczn". Wraca luby,

którego nieraz drczy sen straszny o mierci

ukochanej, i zastaje kochank w ucisku z ja-

kim modziecem. Nie przekl jej wszake;
owszem sam prowadzi „rajskie dzieci" do ko-

cioa na lub z owym modziecem , tylko na

weselu „w noc miesiczn" wpi we frak nie-

zabudki kwiecie. Dzi juz nie wierzy ani w stra-
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szne sny prorocze, ani w niezapominajki. Innem

wcieleniem tej samej myli jest ^Legenda pier-

wszej mioci"^ gdzie modzieniec poetycznie na-

strojony kocha zwyk pospolit gsk^, kade
jej odezwanie si umie sobie wytomaczy w spo-

sób dla niej pochlebny, nawet wtedy, gdy jego

mio wasna jest dotknita, kady szczegó

najprozaiczniejszy potrafi upoetyzowa, a ubie-

rajc posta ukochanej we wszystkie blaski wa-
snej wyobrani, zapytywa si nieraz sam siebie,

czy jest godnym tak czystej mioci. A oto roz-

czarowujce zakoczenie:

I bybym rzuci wszystko — gdy trzeba,

I poszed za ni prosto do nieba,

J bybym poszed za ni do pieka...

Gdyby nie... bya z drugim ucieka...

Taka-to bya prostota, niewinno, poety-

czno ukochanej. — W ^Karmelkowym wierszu"

jest niejako mora wycignity z legendy pier-

wszej mioci. Dawniej wierzy poeta w uczucie,

anioków bra na seryo, wielbi lalki i gotów

by bi si za Dulcynej z Tobozo; dzi zna na

wylot komedy salonu i wie, e z serca nie-

wielki poytek, wic ma dla dam w zapasie...

karmelki. W ^Spónionej odpotciedzi", odmalowa-

wszy bardzo mile uczucia swe i wyznanie wobec

rozrzewnionej panienki, która odpowiedzie nie

moga z powoda nadejcia mamy, powiada, e
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po niejakim czasie znalaz jej odpowied, gdy
usysza w kociele jej zapowied. ^Scherzo'^ naj-

bardziej przypomina manier Heinego. Siedzi

smutny Janek, bo do lubej wysa licik, a nie

otrzyma odpisu, ani adnej oznaki ycia. Wtem
wyszed ksiyc z gospody niebieskiej, zrumie-

nione mia lica i nabrzke oczy, podpi wida
sobie, tacza si wród drogi i chce si bra do

gwiazd, które przed nim "jako przed staruchem

uciekaj. Smutny Janek ujrzawszy go, przyzywa

do siebie, zaprasza na fotel, by sobie odpocz.
Ksiyc jakby przeczuwa, skd go ta uprzej-

mo spotyka, bo oburkliwie narzeka na swój

obowizek przywiecania sw latark wszystkim,

co chc romansowa, i przysuchiwania si wci
tym samym uniesieniom i kltwom

:

Kady myli z tych modzików
e on tylko jeden

Pen piersi wykrzykników
Odkry nowy eden — —

.

Gdy go zdradzi adne dzieci,

Wtedy znowu mniema,

e na caym boym wiecie

Nieszczliwszych niema.

Smutny Janek przerywa gderliwemu staru-

szkowi i odmalowawszy mu swoj mio czyst
i bezinteresown, prosi go tylko, by mu powie-

dzia, co porabia jego mila, obiecujc za t
wie odda wszystko , co posiada. Ksiyc
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szczwany w takich sprawach, odpowiada mu
z ironi:

Jeste hojny, bo posiadasz mao ; ale mniejsza

o to, dam ci wie o twej ukochanej; list twój

doszed do niej, lecz ona miaa ju innego po-

wiernika, wydobya twe pismo i poszeptawszy

co do ucha siedzcemu obok modziecowi, po-

dara je z umiechem. ..O niegodna! o zdradli-

wa!" zawoa Janek z gniewem — „tak mnie

zwie szkaradnie.— Co mi z tego, e jest ywa...

A niechaj przepadnie!..." Ksiyc si zamia,

ramionami wzruszy, syszc t fury miosn,
która go nudzia, a gdy go Janek chcia przy-

trzyma za kouszek, aby swe ale przed nim

wyla, on w mig mu si wysun , zostawia-

jc tylko „lisi czapk".

Wiersz ^Szumi w yaju brzezina" objania i nie-

jako usprawiedliwia nawet t zmienno uczu
zestawieniem jej z odpowiedniem zjawiskiem

przyrody. Szumi brzoza na wiosn, wzdycha

dziewczyna po miym ; w zimie brzoza lici si

pozbywszy, ju szumie nie moe; dziewczyna

za wspominajc o lubym smutnemi oczyma za-

cznie szuka... drugiego. W wierszu za ^^Ty cze-

kaj mnie'^ sam ju kochanek upowania lub, by

posza za m, gdy si jej sposobno zdarzy,

bo jej to skróci czekanie ; on za ze swej strony

obiecuje powróci, chociaby z grobu powsta
mia... jeeli mu tylko pozwol.
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Takie jednak lekkie, ironiezne traktowanie

mioci nie wyklucza bynajmniej u poety wiary

w jej potg. Pod wpywem ukochania silnego

zdaje si wraca wiosna ycia, w sercu topnieje

lód zwtpienia, wiat lubne znów przybiera

szaty, dusza dostaje skrzyde wierzc w wieczny

cud mioci („Ja ciebie kocham", „Dziwny sen",

„ Utcielbienic'^
, ,, Wtpliwo''^J. To te poeta umie

licznie odtwarza i naiwno z odrobin ko-

kieteryi (^Baicateh'-'-)^ i chwile upojenia, zarówno

zmysowego (^Róa"'^ y,AnaJcreontyk'^, ^Ach^ po-

wiedz^), jak i duchowego (y^Lilie wodne"-
^

y^ Sere-

nada^), chocia wie, e chwile te krótko trwaj,

gdy mówic o y, Kwiecie paproci'^, powiada, ze

„modo umie go dojrze w cudownoci lesie" -

A cho nie uszczknie kwiecia ideau

Co pod jej rk jako sen przepada...

Jednak ma chwil ekstazy i szalu,

W której jest pewn, e niebo posiada.

Kwiat ów cudowny tajemniczo wschodzi

I w pocaunku kwitnie niewidzialny!

Tyle te jego trwania. Gdy z zachwytu

Zbudzona dusza chce go uj w donie,

Znikn bez ladu... tylko wród bkitu
Zostay po nim jakie dziwne wonie.

Ta bogich natchnie krótkotrwao, która

nie tylko w mioci, lecz i w innych objawach

ducha ludzkiego przemija (^Mylaem, e to scn"-)^
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daje powód poecie do czstego przeciwstawie-

nia marze i rzeczywistoci (^Marzenia poranne"-)

i jest ródem smutku w nader urozmaiconem

ustopniowaniu. Najwczeniejszym w tej grupie

jest wiersz j^Iióne hy"-^ gdzie obok ez dzie-

wczyny opakujcej oddalonego kochanka, który

moe nigdy nie wróci, stawia obraz wasnego
smutku goryczy penego, gdy znale na le-

karstwa nie mona. W motywowaniu tego smu-

tku nie jest jasny poeta, wyraniej za to wy-

powiada si y^W albumie^, gdzie si okrela jako

„rozbite muzyczne narzdzie", z którego dwik
wydobyty brzmi jak odgos „ostatniej myli,

która w grobach yje"^. Niewymownie tskny
jest ^Powrót piosenki'^, gdzie z dwu przypuszcze,

e pieni jak skowronki wracaj znów na wio-

sn, i e s one tylko -wasnym cieniem czo-

wieka", co tak duy z rana, zmniejsza si na-

stpnie a dopiero znów ronie przy soca za-

chodzie, to drugie wanie jest zakoczeniem

utworu i powrót piosenki, któr niegdy zwyka
bya nuci ukochana, zapowiada noc bhzk. Albo

jak adny jest w prostocie swojej nastrój od-

tworzony w wierszu „7Vi,s'^>?o/a", gdzie oboki, co

wstaj z ziemi i pyn w soca blask zoty,

czsto nad ziemi obwisn, zy po nich spy-

waj rzewne, czasem i tcza si na nich ukae, —

i

porównywa do swego smutnego usposobieni*

„Przemija rozkosz i szczcie, bole niezmienni



113

zostaje!" woa w wierszu: „iVa niegu^. Podo-

bnie smutkiem s przeniknite wiersze : „ Wspo-

mnienie'^, ^Na pamitk'-^, sonet „Pierwsze uczu-

cia'^^ y,Ach, jak mi smutno!'^.

Chcc smutek przyguszy, rozmaitych rod-

ków si chwyta. To zachca do uycia chwili bie-
cej i korzystania z czaru uczu (^„Pt>M;q/", y^Rada'-^);

to poczytujc si za starego do mioci, siga

po kielich (y, Gdybym by mhdsizy'^^ ^Piosnka pi-

jaka'-^) ; to pragnie sennego spokoju (^Endy-

tnion"'), to znów chce cierpie, kocha i y
(^Kamic'-^)^ albo tez wprost przeciwnie wzdy-

cha do mierci, apoteozujc jej dary (^^Zmarej

dziewicy "
, „ Odpoczywa " )

:

Chc pozosta zimny, czysty

Na posaniu mchów,
I spoczynek mie wieczysty

Nieprzerwanych snów.

Niech natury wieczna praca

Wznawia dalszy byt,

Niech proch w koo istnie wraca

Wita nowy wit,

Lecz ja spocz chc na wieki,

Od duchów i cia

Równie obcy i daleki,

Bd cicho spa.

Pragnienie to wszake odpoczynku wiecznego

nie jest wcale objawem jakiego pessymizmu

z zasady, nie jest podaniem nirwany, jako
POECI POLSCY 8
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jedynego niezmiennego dobra, lecz wynika tak

samo jak wszystkie inne uczucia Asnyka w tej

dobie z chwilowego nastroju, wywoanego ja-

kiem przykrem wraeniem, jakiem starciem si
z rzeczywistoci. Chocia bowiem poeta nie

zrywa i nie chcia zrywa, na wzór zapalonych

romantyków, z yciem ziemskiem i jego spra-

wami nawet po za sfer uczu ; to przecie bo-

le go musiaa trudno a czstokro niemo-

no przeprowadzenia idealnych celów, ideal-

nych zamiarów w czyn istotny, realny. Prócz tego

w duszy jego tkwia wielka skonno do ma-

rzycielstwa i roje. Jest wród jego owoczesnych

liryk jeden utwór bardzo adny p. t. ^Nadyrobek^

,

który jeli nie w caoci, to w czci przynaj-

mniej moe by zastosowany do scharakteryzo-

wania jego nastroju. Powiada tu o sobie ma-

rzyciel, który przeszed drog ycia „z prónemi
domi, z sercem rozalonem", e rzeczywistoci

nigdy rk nie dotkn, e sen mu by yciem, ,

przebudzenie katusz, e nikogo nie znalaz,

ktoby wraz z nim podzieli „gorycz prónych
chci", e byszcza wprawdzie nieustannie „ros

uczu", lecz i t „ptaki niebieskie wypiy", e
wreszcie gdy legnie w mogile, od zbudzenia

zbawi go „ospao" i echa po nim nie pozosta-

nie na ziemi adnego.

Wobec takiego marzycielskiego usposobienia

kade niemie zetknicie si z poziomymi obja-
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wami ycia, kade rozczarowanie co do osób

lub rzeczy, kade obnienie idealnej miary, jak
w ocenie stosunków ludzkich przykada poeta,

musiao wywoa w sercu gorycz, która si w pie-

ni przejawiaa ironi, sarkazmem, oburzeniem,

przeklestwem — lub zobojtnieniem, apaty.

Rodzaj swojej ironii, czasami cile spokre-

wnionej z humorem w estetycznem znaczeniu

tego wyrazu, okreli sam poeta w adnym epi-

gramacie, mówic:

Ironia dziwnem jest ziókiem, co yje
zami^i bólem, a miechem zakwita,

Na gruzach szczcia jak bluszcz si wije,

A w jego wiecach ruina spowita;

Cho krwawe lady w onie swojem kr^^je,

Zawsze umiechem przechodzcych wita

I wasn pustk i smutek wyszydza —
Przed okiem widza.

Tego bólu i ez serdecznych i miechu a ra-

czej umiechu wytwornego mamy w lirykach

Asnyka podostatkiem. To radzi „lubemu dzie-

wczciu", by wysza za szlachcica, bo wraz

z mem potrzebuje wioski koniecznie
;

„mi-o — to jaka ciemna zagadka, majtek —
ten jest widzialny"; moe przykro bdzie tro-

ch zrazu, e si z modocianemi rojeniami roz-

staje, ale niebawem mia si pocznie ze swych

alów, gdy troszeczk... utyje (yi Przestroga'^). To

kreli „Dwa spotkania"', z których jedno w mo-
8*
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doci, kiedy wspólne ideay napeniay serca

przyjació, a drugie po latach, gdy jeden zapra-

sza drugiego do szynku. To znów pragnie po-

zyska jedno serce, coby przy jego mioci za-

drao, i przekonywa si, e cio na pozór tak

mae s jego wymagania, da przecie ^Zawiee.'"'

Gdy ból jest dotkliwy a nastrój namitniejszy,

wówczas nie wystarcza ironia i sarkazm, lecz

pojawia si zwtpienie i rozpacz, pogarda dla

teraniejszoci, niewiara w przyszo. Taka nuta

drga w ^Poegnalnem sowie'^, gdzie powiada, e
„Syzyfowa praca" mu obrzyda, e woli „peen

pogardy i wstrtu" odwróci swoje obkane
oczy od ldu prónych skarg i alów i od przy-

szoci, któr robak toczy", e woli samotny by
wiadkiem wasnej haby i rozpaczy, a umiera-

jc, nie pozostawi, coby ludzie mogli zely
„litoci". Podobnie w wierszu p. t. „Do**",

przemawiajc do jednego z przyjació, dziel-

cych jego przekonania, gardzi tymi, co przeu-

waj ycie „na pokory zbie", sdzi, e nie-

miertelni „wielkoci zwtpienia", zdoaj gro-

mem wstydu zetrze w proch ludzi , którzy

„w nikczemnoci pdzc ywot marny, pazowe
szczcie, nie wielko obrali". Ton ten namitny,

zasilony wspomnieniem „Grobu Agamemnona"
wywouje j,Apostrof'^ , najsilniejsz w wyraeniu

ze wszystkiego, co Asnyk napisa, w pobudkach

niewtpliwie szlachetn, ale zbyt pretensyonaln,
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zb^^t nierozwanie przeciwstawiajc jednostk—
ogóowi.

Po namitnych wybuchach uczucia, jak na-

turalna, zjawia si osabienie, upadek na duchu,

kiedy wszystko wydaje si nam albo bahem
albo uudnem, nie zasugujcem na adne sta-

rania i zabiegi, kiedy nawet uczucia w nas wy-

daj si tak przytpione, e nie czujemy nie

tylko radoci, ale nawet bólu. Stan taki odma-

lowa poeta w wierszu: „Re^ygnacya'^, kiedy poety

wzi ju rozbrat, jak powiada, z tsknot i za-

mi, kiedy go ju nic nie przejmuje zachwytem

lub trwog

:

Niema boleci, coby mnie trwoya,
Bo dzisiaj nawet w wasny ból nie wierze,

Ogniowa próba dla mnie si skoczya...

I adne szczcie ziemskie mnie nie zwabi.

ebym si po nie mia schyli ku ziemi...

1 aden zawód si mych nie osabi —
Przebyt mk panuj nad niemi.

wiatowych uczu mio i obuda
Ju mnie nie porwie swym chwilowym szaem.

Przestaem wierzy w te faszywe cuda,

Wic i ziotpieniu ulega przestaem.

Ti caego tumu „zmylonych anioów" pozo-

staa mu tylko garstka popiou; dzi jeden mu
tylko duch towarzyszy: rezygnacya, która uzbroi

go na wszystkie burze, nie dozwoli mu roznami-

tni si gniewem, ani potpia rzesz gonicych
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za byskotkami; owszem da mu nawet jaJmun
pobaania. Spokojnie czeka bdzie zgonu,

Bo adna rozpacz i nadzieja adna
Nad mojem sercem nie ma ju dzi mocy.

Lecz 1 to napozór zrezygnowane usposobie-
nie trwaem si wcale nie okae, nie ma ono
bowiem grunta w najgbszych warstwach uczu-
cia, ale jest wyrazem nastroju, wywoanego
uczuciowo-refleksyjn kombinacy, szukajc bo-
daj chwilowego ukojenia. Napróno si odegnywa
poeta i od wiary i od zwtpienia, od nadziei

1 od rozpaczy, napróno wypowiada zdanie, i
ze skrzyde „zmylonych anioów" pozostaa mu
tylko garstka popiou. Wspomnienie lat dzie-
cinnych, wspomnienie krzyyka zawieszonego na
szyi przez matk, poprowadzi go nieraz jeszcze
^Pod stopy Icrzya'^^ epitet „wielkoci- przydany
„zwtpieniu" zmieni si jeszcze na inny, brzmi-
cy : „bezmylno", jak to mona widzie w prze-
licznym wierszu; ^Wierzba na pustkowiu'^; anioy
zmylone czy niezmyloue bd jeszcze nieje-

dnokrotnie wabi okiem niebieskiem lub czar-
nem

:
litoci ludzk nie bdzie pogardza, a na-

wet czasem jej zada, bo nie za siebie tylko
cierpi (,^ Usprawiedliwienie").

I z yQ\e>m rzeczywistem wogóle nie zerwie
poeta, a lubo rzadko, przemawia bdzie do
ludzi sowami przestrogi, upomnienia, zachty,
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budzi bdzie otuch i zagrzewa do dziaania.

Chocia bowiem ludzko w nieustannym po-

chodzie naprzód rani wci pier wasn, „gu-

cha na zy, nienawici zbrojna", bdc sama sobie

„katem i ofiar"; to przecie „mimo kltw, bólu

i zwtpienia", przeczuwa cel, ku któremu zda
powoli i lubo uj go nie jest jeszcze zdolna,

ma go przed sob jako gwiazd przewodni.

(„Ludskocif-'). Aeby ten cel jeeli nie osign,
to przynajmniej przybliy, potrzeba ludziom: „ro-

zumu, niezgitej woli, prawdziwej duchowej siy

i serc czystoci" (^„iVa nowy roJc'^)^ potrzeba od-

wagi, nie tej jednodniowej, „co w rozpaczliwem

przedsiwziciu pryska", lecz tej, co wiecznie

z podniesion gow umie wytrwa na obranem

stanowisku i „przeciwne losy staoci zwycia",
potrzeba hartu duszy i istotnego ukochania

ideaów.

Co wicej, poeta nie zaniedba nawet stan
w obronie wesooci, przeciwko cnotHwym obu-
dnie damom, przeciw rozzawionym prorokom,

przeciwko gupim poetom, co same smutki baj-

roniczne opiewaj. Nie wielk jest zalet —
mówi Asnyk — zjadszy dobr piecze z rona,

nad nieszczciem zy przelewa i przy cytrze

dumki piewa ; odkd dobry humor przep-
dzono, znika naturalno, zniko zdrowie i ko-

lory na twarzy, „chorobliwe wszdzie cnoty,

nigdzie wdziku i prostoty". Modzie, zaledwie
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skoczy lat szesnacie, pozuje na Manfredów,

bdzi nad przepaciami, porzuca prac^ szkoln,

w kt Iliada! w kt Horacy! „bohaterstwo rzecz

tak atwa, dosy wstpi na koturny, mie wzrok

czuy i pochmurny". A poeci, „guszc pikno
i rozsdek", za muzy swoje bior jakie ^my
wowe" i pastwi si nad ojczyst mow: „nad

bachantki, co rozniosy Orfeusza krwawe czonki,

sroszym jest ten niedorosy zastp, zbrojny

w dzikie mrzonki", co z fanabery „kadzie Ossy

na Peliony, by si gwatem dosta w wieczno,
gdzie króluje niedorzeczno". miech jest do-

bry i zdrowy ; cay Olimp, nie wyjmujc Mi-

nerwy, muz i Apollina, mia si lubi (j,Re-

pliha'^).

Zapewne w powyszera przedstawieniu roz-

maitych odcieni, jakim ulegaa uczuciowo i roz-

waga Asnyka, pominem ten lub ów drobny

szczególik; zdaje mi si jednak, em wyczerpn
w gównych zarysach najwaniejsze przejcia od

gorzkiego umiechu rozczarowania i ironii, po-

przez róne stopnie, a do swobodnego mie-
chu i wesooci znamionujcej czowieka, który

nie zapomina wprawdzie o wadach i uomno-
ciach ludzkich, o marnoci lub nijakoci zja-

wisk ycia, który przecie pomimo to znajduje

i wród ludzi i w yciu pierwiastki, mogce
czoo rozjani i natchn nadziej, e cho
czystka ideau da si urzeczywistni na ziemi.
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Niewtpliwie do wyrobienia takiego przekona-

nia wielce dopomoga Asnykowi zdolno refle-

ksyjna, usiujca chaos wrae i myli dopro-

wadzi do pewnego porzdku. Nie tylko tedy

w cigu tych trzech czy czterech lat przep-

dzonych we Lwowie porzuci poeta krain „upior-

nego bytu", w której zdawao mu si, e y
bdzie zmuszony, nie tylko w yciu wewntrz-

nem, uczuciowem, którego przejawy wietnie

wypiewywa, znalaz niejako zastpstwo bytu

owego, lecz jeszcze nadto doszed w kocu do ja-

kiego ukojenia i liryk swoj, po wirtuozowsku

próbujc tonów najrónorodniejszych, zgodnie

z chwilowym nastrojem, potrafi skierowa tam,

gdzie miaa si zjawi jednolito i spójno.
Dokonanie tego zharmonizowania stanowi trze-

ci faz w rozwoju jego talentu.

III.

Ta trzecia faza czy si z przejazdem Asnyka
do Krakowa w r. 1870. Nie odrazu si ona oczy-

wicie ujawnia, lecz dokonywaa si czstkowo
i powoli. Wpyny na ni zarówno stosunki

z ludmi i zwikszajcy si z kadym rokiem

zapas dowiadcze, których zreszt wykaza obe-

cnie, wobec braku wszelkich w tej mierze wia-

domoci, niepodobna;—jak niemniej, j)odobniejak
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na Mickiewicza podró krym.ska, widoki górtatrzansk.ch i rozwaanie niezomnych praw
przyrody Uczu wówczas poeta ywiej ni kie-
dykolw,ek sc,s) naleno czowieka od ziemiktóra dajc ciao, karmi zarazem na swem onie„dusz zbudzon", roztacza przed ni „kezta-ow n,eskonczonoó«, rozwija .widze U, ma-lown-cz"

, wci wieemi napawa wraeniami.
Ziemia-to przenika dusz^ barw i dwików fala
rzuca w n, ognie, które wiecznie gorej „w obokumarze^ i kw.ecstej woni, podaje jej" prz.dz,,
^której anuje ona dalej wiee uczu pasmaOd z,em. oderwa si nam niepodobna, gdyciarem ciaa z jej ciaem jestemy spojeni-musimy zawsze czu pod nog ten grunt, „na'którym ksztaty nasze stoj«; musimyy w zgo-
dzie z ziemi, gdy w przeciwnym razie „duchsi obtka w mgle uroje ciemnej, w zudnych
zachwytach, w bezpodnej rozpaczy, w sennem
omdlenia Inb w walce daremnej^ Chocia sta-wiamy sobie cele wysze nad czysto-ziemskie
to przecie, aeby módz doj do nich, aeby
si do osignicia ich nabra, musimy jak An-
teusz dotyka stop ziemi-karmicielki.

Na twoich boniach wschodzimy jak kwiatyA ty stosowne nam wyznaczasz grzdki,Kady dla siebie znajdzie grunt bogaty
"

Swycli poprzedników procliy i pamitki,
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I kady tylko na swej wasnej niwie

Moe zakwita silnie i szczliwie.

Z zamiowaniem te wielkiem kreli poeta

krajobrazy tatrzaskie, malujc ^^Baneh w górach'-'

^

y, Letni wieczór'^ ^ Wodospad Siklawy'^, ^^Ulew'-^,

unoszc si nad wspaniaoci Morskiego Oka

w 5 'licznych sonetach i nad samotnie na wy-

ynach rosnc j^Linib"', rozkoszujc si w r,Ko-

rieliskach'-^ i przepdzajc „iVoc pod Wysok'-'' na

Jumaniach, w których sabo i potg czo-

wieka w stosunku do przyrody rozwaa. „Gre-

niusz wyyn" stan przed poet surowy i gro-

ny, rozpocierajc dokoa „milczenie pusty,
nieskoczono ciemn" i t samotno, „co dzi-

wnym smutkiem ludzk pier przygniata", tak

ze chce si ona cofa przed potg sobie nieznan,

przed „niezbaganem bezlitosnem prawem, przed

rozpasanych ywioów odmtem", przed tajemni-

cz, nieujt si.

Cisza — a jednak w tej pozornej ciszy

Wsuchane ucho cige wrzenie syszy,

Szmer nieustanny, na który si skada
Wszystko, co gosem z ycia si spowiada:

I woda, która gdzie w szczelinie syczy

I fal powietrza szelest tajemniczy

I pkajcych gazów oskot guchy
I wszystkie wiata nawpósenne ruchy.

1 znowu pynie cicho pie uatury
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W gwiedziste sfery, w przestrze nieskoczona,

Gdzie wszystkie pieni zdaj i ton,
I tam si wie, i zlewa, i brata

Z ca harmoni zaziemskiego wiata.

Za t pieni natury biegy myli poety, wy-

swobodzone z pod toczcej je grozy; ciocia

podlega prawom powszechnym, uczu si jednak

wolnym, zapomnia o swoich ziemskich cierpie-

niach i zanurzy si w wiecznie ywem ródle

„poruszajcem wielkie koo bytu^, jako ogniwo

jednego acucha rozcignitego przez otcha
niebios „znalaz wspólne ognisko ywotów i zwi-

zek z caym ogromem stworzenia", z „wieczj'-

stym duchem, co mu poda gotów rk"; wic
ju nie doznawa wraenia niemocy i lubo dro-

bny atom, móg si powierzy z ufnoci tej

„twórczej myli", co kieruje wszechwiatem.

Te uwagi, jakie refleksyjnemu poecie nasuny
si w nocy, przepdzonej pod Wysok, wraca
mu bd czsto w dalszem jego yciu, wytwarza-

jc szereg przepysznych poezyj, które nie tra-

cc powabu pikna, nabieraj znaczenia filozoti-

cznego, W ^Chórze Oceanid" przedstawia nieu-

stann walk ywioów jako powszechne prawo

istnienia, odmieniajce wci powierzchni wia-

tów i toczce naprzód rwcy prd ycia. Ono
utrzymuje wszystkie wrogie potgi w ywej ró-

wnowadze ; ono z sprzecznych de i kierun-

ków wytwarza jedno dziaania i celu, „w zni-
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szczeni siejc wiato nowych zórz". Grodzi si

z tem prawem wiecznej przemiany i wiecznej

walki, cho w niej niejedna droga mara, nie-

jedna zasuga sponiewieran zostanie. „Nie mo-

na powstrzyma strumienia!— mówi przez usta

Dyonizosa w wierszu p. t. Orfeusz i bachantki —
ani modzieczych unikn naduy ; kroczce

naprzód nowe pokolenia krusz narzdzia, co

im nie chc suy." Ostrzega on starych, e
„przeytych ksztatów aden cud nie wróci do

istnienia", e „trzeba z ywymi naprzód i, po

ycie siga nowe"; a modych napomina, „by

szukajc prawdy jasnego pomienia", nie deptali

„przeszoci otarzy", gdy mdro prawdziwa

umie godzi potrzeby ycia nowego z tem, co

w ciemno ju zachodzi „wraz z ca tcz
idealnych snów". Przejty wzgldnoci wiedzy

ludzkiej, z tego jej wanie charakteru dobywa
przestrog, by pracy i wysików pokole po-

przednich nie lekceway. „I wasze gwiazdy,

o zdobywcy modzi — w ciemnociach pogasn
znów" — woa on do zbyt butnie kroczcych

naprzód. Prawda jest jak ów mityczny Proteusz,

który wci posta swoj odmienia, „gdy miay
nurek w gbi go napadnie", i coraz to now
odpowied kademu z nich daje.

Naj rozleglej sze i najlepiej wcielone w ksztaty

estetyczne rozwinicie prawd nauki nowoytnej
da Asnyk w szeregu 30 sonetów, objtych ogól-
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nym napisem y,Nad ylbianir. Jest to jakoby

streszczenie jego filozofii. Zgodnie z wynikami

teoryi poznania twierdzi poeta, e „daremnie

wzrok nasz za tern wszystkiem goni, co pod

powierzchni zmiennej fali bytu si ukrywa"

;

ruchliwa fala zjawisk, gdy jej tajemnice schyleni

nad ni zbada chcemy, „wasn twarz nasz"
ukazuje nam, a cay nasz widnokrg — to rzu-

cone w wszechwiat „odbicie czowieka". Od ota-

czajcych nas wiecznych ciemnoci nikt odpo-

wiedzi nie otrzyma, „chyba nam echo odrzuci

pytanie, przywtórzy myli, tkwicej w piersiach

skrycie", i nieraz bierzemy za prawd, „ten

guchy oddwik wasnej wyobrani, sdzc, e
syszym tajny gos natury^. Pokolenia ludzkie

nieprzerwanymi acuchami pyn „w niesko-

czono mroczn", nie wiedzc, skd wyszy,

jak id drog i dokd zajd; „podlege skry-

tych instynktów wskazówce" badaj ten „wazki

szlak przestrzeni", jaki im poprzednicy zosta-

wili, i „t przelotn gr" wiate i cieniów, jak
w swej krótkiej napotykaj podróy. Gdy wród
ciemnoci nas otaczajcych kto wiato wniesie,

cho wzrok nasz obejmie widnokrg szerszy, to

dokoa miejsca owietlonego, otcha ciemnoci

jeszcze wiksz si staje

:

Wraz z blaskiem wiedzy zdobytej pomienia,

W miar jak widze krg si rozprzestrzenia,

Wci obszar mroków nieprzebytych ronie...
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I to, co dostrzedz moemy, jest niczem

Przed tem nieznanem, skrytem, tajemniczem,

Co nam mrok wieczny zastania zazdronie.

Wszystko idzie na pastw „bladej przemian

druchnie"; przeszo nigdy nie wraca w dawnej

swej postaci, ale nie umiera ; idealna jej strona

ma wieczne siedlisko w ywej ludzkoci; praca

plemion uprzednich nie przepada, lecz staje si
zasobem, który zwikszony przez nas dostanie

si w spadku nastpcom naszym; istnieje cisy
zwizek pomidzy kolejnemi ogniwami istnie

:

Wszyscy s wspóln zwizani macierz —
Umarli, ywi, wielcy czy te mali,

Wrogowie, bracia, dalecy lub blizcy,

Jedni od drugich nawzajem zale,
Odpowiadajc, na wypadków fali,

Kady za wszystkich, za kadego wszyscy.

Ten twardy obowizek wzajemnej odpowie-

dzialnoci, ta zaleno losów, wspólnictwo winy,

ale zarazem i wspólnictwo zasugi,czy wszystkich

czonków rozpierzchego po ziemi rodu w „Du-

chu, co wszystko oywia — jedyny". Umys,
wiadomy „nieprzerwalnoci zbiorowego bytu",

moe spokojnie przyglda si kolejnym fazom

swego pochodu: „czstkowym zgonom, pozor-

nym zagadom, pomrokom nocy i jutrzenkom

witu", gdy mier jest „stopniem wyszego
rozwoju", jest „cigego postpu chorym". Oho-
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ci si poruszamy w praw niezmiennych obr-

bie, to przecie poznawszy je, moemy -jako

czynnik chtny, niezawisy" gra „wiadom rol'^

w rozwoju istnienia; gdyby za przeciwnie kto

chcia i wbrew tym prawom, to wysza ich

potga przemoc go powlecze za sob i czyny

jego przeciwko niemu samemu zwróci.

Poeta poszukuje celowoci w zjawiskach przy-

rody, gdy „natura twórcza, wieczna, bezcelowa

nie da si zmieci w naszych poj ramie";

równoczenie jednak wie on, e to poszukiwa-

nie celowoci jest wynikiem naszego wasnego
ustroju duchowego, który sam sobie stawiajc

cele i zamiary, tomaczy sobie na jzyk ludzki

odwieczno i konieczno praw rzdzcych wia-

tem jako rezultat pewnego okrelonego denia.
Std pynie rozmaito w pojmowaniu celów

wiata, kady bowiem umys inn barw cho-

nie z biaoci sonecznych promieni prawdy, ka-

dy za cao bierze jedne tylko czstk t. j. t,

któr sam w swej „odbija" duszy.

Lubo z wyyn patrzcemu duchowi wszy-

stkie zmiany zachodzce w dziejach przedsta-

wiaj si jako czstki jednej caoci, ale my,

których istnienie ograniczone jest czasem, nie

mogc obj okiem tego, co przyszo przynie-

sie, nie moemy by obojtni na przemijanie

myli lub ksztatów przez nas ukochanych. Smu-

tnie te dla nas wyglda schyek roku, odarty
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z kwiatów i owoców, smutniej — koniec bez-

silny ywota, pogrony w dugie, ciemne, pene
cierpie noce, ale najsmutniej „duchowy schyek

zamierajcej powoli epoki", gdy w niwecz po-

szy prace pokole strawiwszy siy najlepsze,

zostawiajc w spadku szereg bdów. Ale do

rozpaczy przyprowadza nas to nie moe i nie

powinno, gdy niema w rzeczywistoci zgonu

w znaczeniu zupenego zniknicia bytu, a jedy-

nie „dobrowolne samobójstwo ducha", wynike

ze zwtpienia, jest okropnem na prawd. Poeta

sam wiadkiem by schyku jednej takiej epoki,

gdy w jego oczach ^rozpado si w gruzy t-

czowe pastwo romantycznej muzy", gdy prze-

brzmiay pomienne sowa, mistyczne zachwyty,

>sny bohaterstwa i wielkie natchnienia w yciu
i w piewie". al mu tej „stubarwnej tczy ma-

rze", ale si umie pogodzi z myl, e ludzie

„musz prawdy powszednie zdobywa prac".

Zyma si jeszcze niekiedy — i to rzecz na-

turalna — na nieubagan konieczno przemiany,

na zapomnienie dawnych zasug, na naduycie

hase nauki dla apoteozy siy drapienej, ale

ostatecznie w nowym zwrocie umysów uznaje

strony dodatnie

:

Prd czasu innem popyn korytem,

Nastaa nowa epoka elazna,

Która wci ziemskim zaprztnita bytem
Niebiaiiskich widze sodyczy nie zazna

poECi POLSCY. g
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I tylko w ziemi wntrznociach si grzebie,

— Zajta myl o codziennym chlebie.

Uboga duchem i uczuciem skpa
Dokoa cie swój roztacza ponury,

Ciko po ciaach ofiar swoich stpa —
I chciw doni szarpic pier natury,

Pragnie zason zedrze tajemnicz,

Za coraz now zdajc zdobycz.

Lecz chocia droga nasza si rozchodzi,

A chód wasz lodem spada nam na serce

My bogosawim wam, rycerze modzi...

Idcie ! jak wiata przystoi czcicielom.

Owieca drogi ludzkiego pochodu
Ku coraz wyszym i janiejszym celom!...

Nie we wszystkich wprawdzie poezjach z tego

okresu znajdziemy tak pogodn wyrozumiao
i takie uznanie dla koniecznoci przemian dzie-

jowych; znajd si tam i sowa potpienia cza-

sem, znajdzie si i niejasne rozgraniczenie po-

midzy hasami wiedzy a okrzykami rozbestwio-

nych tumów, lub te pomieszanie cakiem upra-

wnionych wymaga z mrzonkami bezpodstawnemi

(y, Wród przeomu'-') \ ale biorc rzecz ogólnie,

trzeba powiedzie, e powyej okrelony pogld
na sprawy wiata przemaga w tym czasie w twór-

czoci Asnyka stanowczo, a odstpstwa od niego

dadz si atwo wyjani albo pochwyceniem

w danej chwili pod wpywem nastroju jednej

tylko cechy w zjawiskach spóczesnych, albo te
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niedokadnem sformuowaniem sdu, niecisem

jego wyraeniem, co wobec wymaga stylu poe-

tycznego i formy wierszowanej razi nie po-

winno. Poeta stanowczo zerwa ze zwtpieniem
i rozpacz, dodaje te innym otuchy, wskazuje

potrzeb wyrzeczenia si samolubnych de
a ukochania ludzi, przejcia si serdecznego ich

potrzebami, speniania obowizku. To tylko nie-

miertelnem si stanie, „czego nie dzieli egoizmu

miedza od wszystkich ogniw duchowych wszech-

wiata", to, co po za chwilowy swój zakres wy-

biega, bratajc si z yciem przyszych pokole,

to tylko, co pozostaje w najbliszym zwizku
z cigiem usiowa ludzkich ku coraz wyszemu
udoskonaleniu.

Jaka jest wobec tych zada rola poezyi?

Susznie — mówi Asnyk — rzesza ywych da,
„by dla niej z pieni nowa jasno bia, wiea
ch ycia i wiea odwaga, coby j naprzód

w przyszo prowadzia" (^Orfeusz i Bacliantki^).

„Zmalaa pie poród nas — skary si gdzie-

indziej — i kona ju, nie budzc adnego echa,

stracia dawn swoj moc, sercem czowieka nie

wada--, ale nie wtpi, e nadejdzie znów chwila,

kiedy „ywych natchnie zota ni przewie
prawdy zdobyte", bo „co niemiertelne musi

y, cho zmienia ksztaty zuyte" (y^PrsemiiicU

czas^). Ta trumna poezyi, któr dzisiaj ludzie

zimni do grobu skadaj, zawiera tylko „uwi-
9*
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de kwiaty na jej lubnej szacie, wo znikajc,

lutni dwik rozbity. Poezya znikn nie moe,
bo ona jest wszdzie rozlan „w caej bkitów
przestrzeni"; ona przemieszkuje i w jaskiniach

ciemnych i wieym liciem gruzy rozzielenia

—

Zawsze tak samo modych skrz}'de loty

Wzbija si bd nad ciemne otchanie

Zawsze te same sowicze tsknoty

I dza szczcia ta sama zostanie,

I sercom ludzkim piewn da wj'raow.

Dwiki tak znane a tak wiecznie nowe.

(„Nu zgon poezifi")

Nie potrzebuje si ona stroi w niewaciwe
dla niej szaty naukowoci, nie potrzebuje posu-

giwa si terminologi przyjt w naukach przy-

rodniczych, — co Asnyk wybornie wymia w ar-
tobliwym wierszu ..Napad na Parnas"- — ale musi

si przej gboko wszystkiem, co ludzi naj-

wicej obchodzi, wszystkiem, co jest ywotne
i wielkie, musi bied z postpem ducha ludzkiego.

Wówczas zachwyci znowu stsknionych za ni
kochanków.

Od prawdziwej poezyi wyróni naley fabry-

katy. Dzisiaj tak wysoko postpia sztuka wy-

rabiania kwiatów, e kto im si nie przypatrzy,

atwo oszuka si moe. Otó i w poezyi wzmóg
si przemys — mówi Asnyk, — gdj uczniowie

wyzwolonych kunsztów wyrabiaj j na war-
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sztatach : „odtwarzaj nader wiernie ukad, barw
i ksztat wszelki, patki koron, listki, ciernie,

nawet lnice ros kropelki". Wyroby firm pier-

-wszorzdnych
,

posiadajc takie zalety, mog
ozdobi salon eleganckiej damy. „Nic im nie

brak... oprócz ycia i poezyi sodkich czarów".

(y^Sztuczne hwiaty'^).

ycie i prawda cechowa powinny poezy
istotn, ale „realizm powszedni" zdaa od niej

by musi, gdy bez idealnego wzlotu obej si
ona nie moe; „by wyjrze oczami do nieba",

ludzie pi si musz, a z wyyn wszystko, na

co spogldamy, janiejszem i czystszem si wy-

daje, ni gdy si zblizka przypatrujemy przed-

miotom. Prawda pikniejsza jest od zmyle,
gdy j odczujemj'^ silnie a gboko; nie potrzeba

przyobleka gór w szat fantastyczn, do jest

odmalowa piknie a prawdziwie ich majestat;

nie potrzeba ska przemienia w posgi, gdy
one same w swych ksztatach istotnych najle-

piej i naj poetyczniej si przedstawiaj.

Asnyk jest poet skomplikowanych stanów

duszy. Poeta, artysta, myliciel, kobieta z wy-
subtelnionem uczuciem i rozwinit inteligency

smakowa bd w jego utworach najwicej, gdy
stany, przejcia, zmienne nastroje swych dusz

znajd w nich odwzorowane z nadzwyczajn pra-
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wd i delikatnem dotkni(^ciem. Myl przenika

tu wszdzie na wskro stron uczuciow i fan-

tazyjn i stanowi z niemi jedno nierozerwaln,

nawet w takich, sam napozór prostot odzna-

czajcych si utworach, jak „Bawatek". Urok

gówny liryk Asnyka polega, zdaniem mojem,

przewanie na niezmiernie wietnie pod wzgl-
dem artystycznym przeprowadzonej kombinacyi

rónych nastrojów uczuciowych i mylowych,
kombinacyi nie sztucznej bynajmniej, ale wyni-

kajcej z samej gbi duszy poety. Wemy np.

pod uwag liczny jego wiersz : „W noc czer-

wcow". Jest to najprostszy napozór obrazek

marzcego czowieka wród ciepej, jasnej nocy

z jej duszc woni kwiatów, z srebrzyst mg
ksiycow, z trzódk biaych chmurek i ago-

dnym wietrzykiem. Obrazek nocy jest tu tem
tylko, gówn za rzecz niejasne marzenia, na-

pó senne, napó wiadome; nie wiadomo, czy

czoo marzyciela musna drca, mikka, pie-

szczotliwa do, czy te to motyl nocny potrci
je swojem skrzydekiem: nie wiadomo, czy przed

jego wyobrani zjawia si sodki chór znanych

kiedy gosów, czy te dochodzi szum lasu; czy

wród lici drzew ukazaa si jaka twarz wi-

dziada, czy te promie ksiyca, czy to kropla

rosy nagle na lica spyna, czy te zy. — Oto

jak faluj w duszy znuonej, wród ciepej, ja-

snej nocy czerwcowej , sploty rónych myli
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i wzrusze, wywoujce nastrój dziwnie tskny
i rzewny; a prostota rodków artystycznych,

którymi zostay wywoane, wprawia a w zdu-

mienie.

Ale biegy w odtwarzaniu stanu duszy umy-

sów refleksyjnyci,— co mu suy take wybornie

w przerabianiu mitów i poda greckici dla wy-

raenia myli nowoytnej — Asnyk nie potrafi

przej si usposobieniem, nie potrafi odmalo-

wa przej umysów nieuksztaconych, ze sfery

ludowej. Jakkolwiek demokrata z przekonania,

jakkolwiek spóczuje serdecznie z ludem, jak-

kolwiek wielkie jego znaczenie uznaje i akcen-

tuje; to przeci jego losów, jego trybu ycia
i mylenia nie uczyni przedmiotem swoich pie-

ni. W pocztkach swego zawodu poetyckiego,

w drugiej fazie swojej twórczoci napisa wpra-

wdzie 16 pieni „z motywów ludowych", ale

wród nich, trzy zaledwie mona uzna za isto-

tnie odpowiednie tematowi tj, oddajce i szcze-

rot bezporedni uczu i prostot wyraenia
ludowego (yiSiwy koniu'^, ^Chhpca mego mi za-

hraW^^ j^Przykro jest dbowi'^)^ gdy inne pod je-

dnym albo pod drugim wzgldem mocno szwan-

kuj i za pikne istotnie poczytane by nie

mog. Takie wyraenie jak: „kto prawdziwie

czu nie zdolny, ten si szumem sowa pieci'^

wyborne znalazoby miejsce w poezyi treci
sw nalecej do sfer wyksztaconych, ale w pio-



— 136 —

sence ludowej razi musi, Podobn uwag za-

stosowa mona i do wielu a wielu innych zwro-
tów mowy, porówna, przenoni, myli, rodzaju

uczu, jakie znajdujemy w tych niby ludowych
motywach, które o tyle chyba s ludowymi, e
krajobraz wiejski w nich spotykamy.

Nie ma te Asnyk skonnoci do malowania
ndzy materyalnej. Mówi nieraz o klskach i nie-

szczciach, ale wszdzie ma na myli jakie
sceny wielkie, jakie pogromy milionowe. N-
dzy natomiast powszedniej, codziennej, czy to

w chacie wiejskiej, czy w zaukach miejskich

prawie wcale nie maluje. Gdy w izbie umiera

stary siwy dziadu, to bied w niej panujc
zbywa poeta dwoma wierszami, a do duga
pie powicona jest przemowie umierajcego
starca, mao prawdopodobnej, w której stara si
przekona córk, e lepiej bdzie, gdy on umrze,

bo dla innych zostanie wicej chleba. I starzec

mówi take o biedzie, ale to ju wspomnienie
tylko, tern bardziej, e zachowa w mieszku
cztery talary na pogrzeb ladajaki. A w .Za-

pustnym obrazku^, cho jest mowa o izdebce du-

sznej
,

odraliwej , o lampie dymicej , co j
owietla, to przecie nie dlatego, eby odmalo-
wa ndz w jej caej nagoci, tylko eby po-

wiedzie, i dla biedaków, prócz chleba, potrzeba

take „odurzenia i szau" i e jak panowie ba-

wi si w paacach, tak biedota w szynku. —
rj
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To s najwydatniejsze, o ile pamitam, obrazki

pooenia mas ludowych w poezyach Asnyka.

Z usposobienia swego, a moe troch i z trady-

cyi romantycznej, zajmowa si on niemal wj-

cznie mkami ducha wzlatujcego na wyyny
i wci stamtd spychanego, a nie zwraca uwagi

na dotkliwe materyalne cierpienia ponoszone

przez pracowite mrówki ludzkoci. Nie myl
mu z tego robi zarzutu, bo kady powinien dzia-

a w sferze, któr rozumie i odczuwa najlepiej;

a e pozowanie nie leao w naturze naszego

poety, jest to jego zalet.

Stremy uwagi nasze. Wielki zawód, wielkie

rozczarowanie w modoci wylao si z pocztku

tskn bolesn skarg, potgujc si stopniowo

i zamieniajc si we wstrt do ycia rzeczywi-

stego, jakie widzia przed sob poeta. Lecz siy

modoci nie dozwoliy mu zamkn si w bez-

czynnej apatyi— wówczas niepokój wewntrzny
uczu, wzmagany cig prac myli, wyla si

w szeregu pieni, malujcych zmienne nastroje

duszy nadzwyczaj wraliwej i subtelnej, któr
raziy ustawicznie odwieczne, ale dla kadego
modego nowe kontrasty idealnych pragnie i nie-

mocy ich urzeczywistnienia, piknych hase i za-

przeczania im w czynie, pozorów wietnych i dusz

miakich, powabu zewntrznego i pustki w sercu
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i w gowie. Cikie to byo przejcie, bo zaró-
wno dla uczu jak dla myli byo mk, ale

przetrwa je poeta i potrafi zharmonizowa swój
dawny idealny pogld na wiat z wynikami
nauki nowoczesnej i z deniami spoeczestw
nowoytnych. Na nim sprawdzio si zdanie, e
ból udoskonala, zdanie, które tak piknie wyra-
zi w swoim „ Chórze"' :

Kto obra niezwyke drogi,

Musi si zbroi na ból i mczarnie;
Wyniosej gowy nie oszczdz bogi.

Nie wolno wznie si bezkarnie.

Lecz kara w tryumf zamienia si potem
Do dawnych blasków przj^rzucajc wiee:

Prawdziwa wielko pod nieszczcia motem
Ksztat doskonay przybierze!



V. Marya Konopnicka.

Po Asnyku najwikszym rozgosem cieszy

si od lat wielu Marya Konopnicka; poezye jej

s poszukiwane przez nakadców i czytane przez

publiczno. Lubo wystpia na widowni literack

do póno w porównaniu z innymi rówienymi
poetami, gdy pierwsze jej utwory zaczy si
ukazywa dopiero od r, 1876, a wic w dwana-

cie lat po pierwszych poezyach. Asnyka; zdo-

bya sobie czytelników niemal odrazu, chocia
nie odrazu równie piknie jak póniej piewaa.
Od czasu do czasu jaki utwór nie licujcy z pe-

wnemi utartemi wyobraeniami zwraca na ni
uwag baczniejsz, przysparzajc jej z jednej

strony zacitych przeciwników, z drugiej — go-

rcych wielbicieli.

Podobnie jak Asnyk staa z pocztku Kono-
pnicka na rozdrou pomidzy tradycyami roman-

tyzmu naszego, a wymaganiami doby realnej,

która nasuwa poetce mnóstwo nierozwizanych,
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zwikanych i bolesnych zagadek. Jak wiele dusz

spóczesnych dugo nie moga przyj sama z sob
do zgody wewntrznej, dugo szamotaa si pena
niepokoju wród drczcych j wtpliwoci, a
wreszcie osigna pewny przynajmniej stopie
ukojenia.

Chciabym w tym szkicu naznaczy gówniej

-

sze fazy jej rozwoju duchowego i jej talentu.

I.

Z pocztku, jak wszyscy niemal spóczeni
poeci, zostawaa Konopnicka pod przemonym
urokiem Sowackiego, korzystajc obficie z jego

bogatej i wietnej frazeologii, czsto bardzo two-

rzc wiersze w jego smaku, niekiedy piszc na-

wet wiksze poemata, które dziwnie przypomi-

nay i rodzaj myli i barw fantazyi autora

Balladyny.

Ciekaw wielce jest rzecz, jak si staraa

nastrój i dykcy tego czarownego fantasty na-

gi do opowiadania o rzeczach codziennych,

powszednich a co najmniej, bardzo blizko przy

powierzchni ziemi krcych.
Wemy np. poemat niewtpliwie oryginalny:

W Szwajcaryi i najdawniejszy, bo z roku 1877^

poemacik Konopnickiej, który pragnie uchodziój

za oryginalny: Romans wiosenny.

Ti natury swego usposobienia Sowacki prze-j
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mieni rzeczywisto w obraz fantazyjny, rozko-

szny, gdzie nieprawdopodobiestwa nawet razi

nie mog, gdy cao otoczona jest mg poe-

tyczn, a rzecz sama rozgrywa si nie tyle na

twardej ziemi, wród stosunków towarzyskich

rzeczywistych, ale na niwie bogatej, wietlanej,

penej blasków fantazyi wielkiego poety, który

nie rzeczywisto odtwarza, ale j dostraja

do wyyn swego ycia duchowego zapragn.

Do tak pojtej treci wybornie si nadaj roz-

wiewne porównania, eteryczne okrelenia, ka-

pryne epitety.

Inaczej z Romansem wiosennym. Tu kocha si

dwoje ludzi zwyczajnych wród otoczenia zwy-

kego. Niema tu ani gór, purpur zachodzcego

soca okrytych, ani szaletów szwajcarskich, ani

kaplicy Telia, ani szumicych wodospadów. On
zobaczy j w malekim dworku ^.^^guhionym (!)

w zieleni drzew", o dachu nizkim, pokrytym

„som poczernia". Ona nie bya „pikn, sa-

lonow", zbroja zwyczajów i konwenansów wia-
towych „nigdy nie strzega jej piersi niey-
stych"; wiemy wszelako, e zamiast zbroi by
na nich mulin. Bawili si ze sob w ..krzakach

jeyn, leszczyny i tarni", zagldali do gniazdka

pliszki, przypatrywali si abce zielonej, za ba-

rometr sucej, wreszcie rozmawiali i... zamie-

niali pocaunki. Rozstali si nie wiadomo dla-

czego ;
on za ni tskni, a dusza jego „zraniona
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i chora" czsto si(j zwracaa do owycli chwil

piknych i drogich, które miny niepowrotnie...

Dotd wszystko jeeli nie zupenie dobrze, to

w kadym razie niele; chwile takie szczliwe
i przypomnienia takie tskne wydarzaj si pra-

wie kademu modziecowi i do wzrusze skon-

nej panience; kady te mógby je odczu,
a poezy, o nich opowiadajc, ukocha jako

wyraz prawdziwych wspomnie swych serde-

cznych.

Ale poetki nie zadawalnia tre zaczerpnita

z ycia; oczytana w Sowackim, rada bya do-

da zwykemu wtkowi jakiej cudnej poetyckiej

woni, coby wtek ten otoczya atmosfer, od

powszednioci odrbn. Có wic robi? Oto za-

miast osobom swego opowiadania pozwoli y
wród ludzi ; ona je wyosabnia, oddziela od

wiata. W poemacie Sowackiego takie wyoso-

bnienie dziwi nas nie moe : tam w8Z3'stko si
odbywa w warunkach nadzwyczajnych. W Ro-

mansie iviosennym za jedne sceny dziej si^

w warunkach zwykych, inne" w poetycznie zmy-

lonych; std dysharmonia treci i wykonania.

Przypumy atoli , e si znalaza gdzie

para, nie majca ani ojców ani matek, ani wu-

jów ani stryjów, ani ciotek ani babek, ani przy-

jació ani przyjacióek, idca przez tum samo-

tnie; to przecie samo jej zachowanie si, same

jej uczucia musiay mie w sobie co rzeczywi-
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stego, co realniejszego nad takie np. objawy,

na Sowackim wzorowane

:

Jam j zobaczy; a piencssa ptaszyna

Lecca w niebo podsuchaa dziwem,

e serce moje stao si lkliwem,

e czego w gaju miaa si olszyna,

e si fijoki rozwiy dzi zawe,

e soce" weszo odmiennie jaskrawe...

e ona miaa oczy tak przejrzyste,

Jak niezabudka, kiedy na ni padnie

Rosa.,,

Dziecico-naiwne gniewy zapewne inaczej si

wyraay, anieli w tej tragiczno-komicznej sce-

nie z makiem polnym , który „stan" obok

picej :

Krew we mnie zawrzaa!

Ten polny maczek zda mi si zuchwalcem,

Wspózalotnikiem, zdrajc i padalcem...

Z gorycz w sercu poczem rozwaa
Jej dziwn pocho. Moga si naraa
Na to ssiedztwo? nie bya to zdrada?...

Uczuem zazdro i gniew tak kipicy,

em zerwa szorstko, tu nad gow picej,

Ten mak obrzydy i.., zdeptaem nog.

Zdaje si, e w caej tej dziecinnej awantu-

rze krew nie miaa nic do czynienia, e tu pra-

cowaa tylko wyobrania, przypominajca sobie

rzeczy niegdy czytane i reflektujca zabawnie,

jakby z komentarzem estetycznym w rku:
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Ach! zrozumiaem, e zabija mog
Ludzie r^^walów — jam kwiat zamordowa...

A kiedy kochankowie mówi sobie : „ko-

cham", to, jak u Sowackiego nie wiadomo byo,

kto winien : czy on czy lilia : tak i tutaj ta
sama fantastyczna panuje niepewno:

I dotd nie wiem, czy róa, co dyszy

ubem wzruszeniem, to sowo wyrzeka?

Czy ta konwalia, co si do snu kada,

Czy ta wiewiórka, co w gszczu przepada.

Czy jasno dniowa, która nam ucieka?

Czy ja sam moe?.. Kto zgadnie?.. Kto powie?..

Powody rozstania si, uosobione w plotkach

rozniesionych przez „motyla" poród „óte tu-

lipany" i „brzydkie makówki", mog by zro-

zumiae chyba w poemacie fantastycznym, w któ-

rym si wszystkiego domylamy tylko; ale w w-
tku z rzeczywistoci wzitym wygldaj tak, jak

wieyczki gotyckie na dachu krytym „poczer-

nia som". Tak si kochaj, i tak si rozstaj

jedynie mary wyobrani przepojonej wspomnie-

niami wiata, stworzonego przez autora W Szwaj-

caryi.

To oplatanie wtku rzeczywistego w sie

frazeologii romantycznej daje si uczu dotkli-

wiej jeszcze tam, gdzie realizm szczegóów schwy-'

conych z ycia powinienby by skoni poetk

do realistycznego traktowania caoci.
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Jeeli np. autorka przedstawia biedn matk,

która sama nie ma ozem dziecka nakarmi i otu-

li, to jakie wraenie wywrze mog na czy-

telniku takie puste frazesy

:

Czy pójdzie prosi jasnego miesica

O srebrny rbek,

By cieplej miaa dziecinka jej drca,
Biay gobek?

Czy pójdzie prosi gwiazd, eby go strzegy,

Bo matki nie ma?
Czy zaklnie cienie, by za ni nie biegy (?)

Jak anatema:"

(Co pocznie?)

A trzeba zawsze pamita, ze te romanty-

czne powiewy cz si tu i plcz ustawicznie

z osnow ycia rzeczywistego wraz z jego bó-

lami i klskami.

Wyrobnik fabryczny, nieowiecony, nie moe
w gowie swej roi filozofii natury bdcej zdo-

bycz nauki nowoczesnej; on ma swoj filozofi,

to prawda; opart jest na religii i dowiadcze-

niu, ale trudno od niego da, by „czu si

czstk i ruchu i siy, lecz niewiadom i biern

jak dzieci-', gdy to przechodzi zakres zwy-

kych jego wyobrae.
Sdzia, majcy wyda wyrok, moe wpra-

wdzie jak filozof zastanawia si nad przyczy-

nami niemoralnoci nieletnich przestpców, ale

nie zwyk przekracza przepisów i pieci tego,

POECI POLSCY 1 O
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którego mia osdzi, i obiecywa mu, e posy-

a go bidzie do szkoy; zrobi to móg tylko

prywatnie, a nie publicznie.

Takimi prozaicznymi drobiazgami gardzili

co prawda fantastyczni romantycy, ale nie po-

winniby gardzi poeci dzisiejsi, pragncy otrz}^-

ma posuchanie u spoeczestwa.

W caym pierwszym zbiorku poezyj Kono-

pnickiej, wydanym r. 1881 w Warszawie, jest.

mojem zdaniem, jeden tylko wiersz, w którym

forma romantyczna nie zepsua piknej i zacnej

myli. Jest to wiersz p. n. Jaskóka. Budowa jego

naladowana widocznie z Lenartowicza:

Z za morza powraca!... ach leci tu, leci

Jaskóka pod strzech, pod nasz...

A cicho, ty bosa gromadko! sza, dzieci!

Bo krzyki ptaszyn wystrasz...

Przylatuje jaskóka i rozglda si po wiosce,

do której corocznie przybywa. Wszdzie widzi

to samo: na drogach kaue i wyboje, dachy

garbate chat zapadaj si, ciany si krzywi;

na twarzach ludzi znkanie, dzieci wzrastaj jak

ponne kosy na dzikim ugorze. Ona leciaa z do-

br nadziej, e zastanie nad wiosk i soce
i bkit; a tymczasem spotyka si z zim bez

koca; wic woa smutna

:
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Och! Gdybym ja moga rozegrza was pieni,

Jak sonko t rzeczk pod lodem,

Myl zstrzsaby z siebie, co rdz jest i pleni.

Duch zrzuciby wizy, co lot jego cieni
I lud-by si zbudzi narodem.

W dworku szlacheckim pani domu spostrze-

ga jaskók i posyszaa jej skargi, e pod

strzech wieniacz bieda, a w gówkach dzie-

cicych ciemno. Przemówia wic do ma cie-

po, serdecznie za owiat ludu, za szkók.

W odpowiedzi posyszaa, e nauka dla chopa

to co najmniej rzecz rezykowna i e najlepiej

nie myle o tern i czyta sobie gazetj'. Pani

na takiej odprawie nie poprzestaje i, pobudzona

gosem jaskóki, jeszcze gorcej do ma prze-

mawia ; napróno

!

Co ?... moe ja 'piencszy mam zbija wiatraki

Z poczciwym Kiszotem w zawody,

I brudnych pastuszków zmieniwszy na aki.

Sam gsi zagania do szkody?

A moe wzi ksik i, siadszy na trawie.

Naucza z niej ludek, jak klecha?..

Std widz ssiadów, jak patrz ciekawie.

Jak kady si skrycie umiecha...

By moe, i trudy si takie opac.
Gdzie wille, gdzie ferm3', szalety;

Lecz chopu naszemu? jak, po co i na co?

Daj pokój !... czytajmy gazety !...

Jaskóka odlatuje od dworku z tskn pro-

10
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b do Boga o wicej wiata i • wicej ciepa,

bo „zakrzepa ziemia rozbudzi si ze snu nie

moe"...

Wolno nazwa do szczliw poetycznie t
szat , która moraowi odejmuje zbyt surowy,

dydaktyczny wygld ; a szczliw jest chyba

dlatego, e wzia j poetka ze skarbca twór-

czoci ludu, tej najgbszej warstwy w historyi

ksztacenia si narodu.

Jak w zakresie obrazowania poetycznego,

tak te i w sferze mylenia, romantyka dawna

przebija si wyranie, w tym pierwszym zbiorze

poezyj Konopnickiej, poprzez wyniki dzisiej-

szego pojmowania rzeczy.

Surowe warunki rzeczywistoci, zdobycze ci-

gle rozwijajcej si nauki, trzewe usposobienie

panujce wród inteligentnego ogóu, podziaay
na poetów doby spóczesnej, zmusiy ich do po-

wanego zastanawiania si nad wasnemi uczu-

ciami i zdaniami, nad zagadnieniami chwili, nad

potrzebami spoeczestwa. Ten zwrot w siebie

a równoczenie skrztne rozgldanie si wokoo
wytworzyy w poezyi naszej wybitny nastrój

refleksyjny, który powag i surowoci swoj
zaciy nad istotami „lekkiemi i witemi" (jak

poetów nazwa Platoni i wtrci je w stan nie-

zwalczonych zwtpie, a przynajmniej mroki

myli i de, który wywouje równie mrocznej

niejasne, ze sob czstokro sprzeczne natchnie-
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nia, bdce odbiciem chwilowych wrae lub

chwilowych usposobie.

Konopnicka bya wymownym odgosem ta-

kiego Dlastroju, który w masach „uksztaconj^ch"

panowa, powodujc bolesne przejcia wzlotów

w niebo i opada na ziemi, wtpie i gor}^-

czy, przykrych rozpamitywa i sarkazm ów.

Niepokojona smutkiem, targana boleci poetka

szuka ciszy „w wityni tajnej przyrodzenia",

w której dzieli j od wiata milczenie. Nie jest

szczliw, nie moe i nie chce patrzy w soce,
wic spuszcza oczy na dó, a zy pokrywaj
renic. Ju j strudzi przybrany umiech, nie-

zgodny z ciemni w jej duszy; pragnie by
sob (Echa majowe, str. 150). Tak bywa w pe-

wnej chwili; w innej — wprost przeciwne y-
czenie dusz poetki zawadnie; wtedy baga
bdzie

:

Niech ja zapomn, e nade mn ci
Minione wieki pospn aob...

Niech mnie ustawy, niech prawa nie wi;
O! niech napomn, e musz hy sob!...

To, co w pierwszym razie byo ucieczk

przed wiatem i jego sprawami, staje si teraz

mczarni nie- do - zniesienia; wic poetka nie

chce nic widzie, poniewa kada rzecz przypo-

minaaby wasn jej istot

:
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Zaso mi oczy, ty chmurko rozwiana,

Której cie nik}' jasno dzienn mroczy.,.

Z oddeciu kwiatów, z ez zdroju utkana,

Climui-ko srebrzysta, ach, zaso mi oczy!

(Ostatnie piosnki, str. SOi).

Jeeli rozmyla nad znaczeniem kobiety

w ludzkoci, to nauczona dowiadczeniem, umie

poda wiele trafnych okrele, mianowicie prze-

czcych, czem mio by nie powinna

:

Posuchaj! „kocham" to nie znaczy wcale:

„Chc by pieszczon w twym domu królow;
Chc i przez ycie drog kwieciem san;
Chc w pocaunków twoich ton szale

;

Chc, bj' mi sonko wiecio co rano

;

Chc, by co wieczór lamp djamentow
Srebrzysty ksiyc pali mi nad gow;
Chc, by dzie cay mojego szczebiotu

Sucha i zawsze wita mnie umiechem

;

Chc, by mi pieni piewa wraz z sowikiem:

Chc y z twej pracy i z twojego potu

;

Chc, by by moim cieniem, mojero echem,

Odpowiedzialnym za mnie niewolnikiem".

Nie moe jednak poetka zapomnie o prze-

sadzie romantycznej i twierdzi, e mio ko-

biety „nie tylko szczciem jest, lecz zot wag,

co by wszechwiata utrzymuje w ruchu", e kobieta

nie powinna przykuwa „do trosk ndznych

.

ciasnych" mczyzny, co -przywyk na myli
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podmuchu wzlata jak orze po najwyszych

szczytach i gniazdo zwija w bkitach". Zapo-

mina w uniesieniu, e dawne to ju czasy, kiedy

gniazdo w „bkitach" zwijano i e obecnie idzie

nie tyle o wysokie „podmuchy" myli, ile o ro-

zumne zuytkowanie tego, co si ma na ziemi,

chocia si przez to prawdziwych ideaów nie

zrzekamy.

Jeeli poetka chce dawa rady, to znajduje

w zapasie wiele myli trafnych, uczu jdrnych,

energicznych. Umie ona wypowiedzie sowa
prawdy tym wieszczom, co si skar na wiek

„wacy i mierzcy ideay", na bezechowo
pieni, na wycig do zotej mety i susznie po-

niekd utrzymuje, e jeeli poeci znajd ton, co

jest ttnem stuleci, to znajd si take miliony

serc pieni wzruszonych {Fragmenty str. 147).

Podobnie potrali sowami penemi energii za-

chca do wytrwania, gdy wie, e „póki w cie-

mnocie cho jeden duch kona, nie wolno spocz
adnemu z szermierzy w ciszy wasnego istnie-

nia". Woa wic:

Bd silnym ! ycie sw wag przygniata

Tych, co bez steru wiadomej zasady

Wród zdarze, zjawisk i sprzecznoci wiata
— Bdz, wypadków v;niesieni ruchem,

Wasnym swym. czynom nieobecni duchem,

Jako lunatyk ów blady...
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Pojmuje znaczenie i donioso energii:

Ten, kto nie. bdzie pocliodni nadziei
I zatknie sztandar zwycistwa na szczytach;
Kto ducha swego odcinie z lwi siJ
Na wieku swoim; ten, komu ta caa
Ziemia jest jakby niezastygj bryj,

Co jego pitna czekaa:
Ten tylko imi czowieka wysuy

W niemiertelnoci bkitach.

Atoli te przekonania, wzniosym pogldem
nacechowane, byy tylko jakby szat odwitn,
przybran dla niezwykych goci ; w domu, u sie-

bie
,

przy ognisku domowem ducha, doznaje
poetka trwóg i niepokojów nieokrelonych i moe
tern bardziej drczcych, kt(>re scharakteryzo-
waa, mimowolnie zapewne, w cztero wierszu:

Jak ptak nad morzem, tak na skraju wiata
Myl niespokojna, w skrzyda bijc, lata
I wskro przenikn pragnie nurty mtne
I w cisz rzuca pytania namitne...

Istotnie, forma pyta, w któr ujte s liczne
wiersze, jest waciwoci Konopnickiej, bijc
odrazu w oczy; sama poetka staraa si uspra-
wiedliwi j w wierszu p. n. Nie dziw si. Od-i
powiedzi nikt mi nie da jeszcze — powiada -\
id wic i w próni chwytam jakie przebyski]
dalekiego witu; lecz to s tylko nage byska-
wice, ze starcia myli wynikajce; sysz jedy-
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nie kania, skargi i blunierstwa na bezlitosne

tajnie ycia. Id w pomroce zwtpie, któremi

truj si dzi duchy. Có obecnie pozostao nie-

zachwianem, wiecznie pewnem, niezomnie pra-

wdziwem ? Bladzi badacze, co si w ndzy wa-
snego istnienia grzebi, jak w ziemi na pó
lepe krety, odarci z uciech, a nieraz i z czci,
samotni, maj w piersiach krwaw ran i wie-

j

dz, ile poczucia smutku i niemocy jest w tem
jednem sowie: dlaczego?— gdy je rzucaj wród
bezsennych godzin „w niebo, co w gwiazd swych
srebrzystej powiacie stoi nad ziemi, jak bada
otwarta droga"...

To te poetka, odczuwajc „z mierteln
trwog i gorycz" znaczenie tego pytania dla

ludzi, w jego formie roztacza przed czytelnikami

swe wtpliwoci i niepokoje — i wtedy pozo-

staje zazwyczaj w zgodzie z chodn rozwag.
Czsto wszake pragnaby niecierpliwie pochód
myli ludzkiej przypieszy i rozwiza czy roz-

ci drczce j wzy zagadki, — a wówczas
usiuje pój tam, „gdzie tchnienia czas nabiera

w biegu, gdzie przestrze linije swe rozmierza,

gdzie nico uderza w ycie jak piorun"; wów-
czas przedsibierze „wieczne ogniwa liczy, a
prawda zrzuci zasony oboczne". Metafizyka-

to, co prawda, nieszkodliwa, chyba dla bardzo

sabych gówek
;

podobnie te z umiechem
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moua si przysuchiwa buddaistycznyra ma-

rzeniom:

Zabierz mnie, srebrna, ach, zabierz mi w siebie

Ty. wstgo mleczna I

Roznie mnie, wietrze, po ziemi i niebie,

Gdzie cisza wieczna!

Albo mnie z czoa zrzu, cichy bkicie,

Jak iskr marn...

Albo mnie, ptaszki, pochwycie o wicie

Nad ziemi czarn!

I niech w przestrzeni zagasn nareszcie

Jak bysk, co znika

;

A w}' mnie, szumy, po drzewach rozniecie,

Gdzie puszcza dzika!

Tak-to poetka, która innym zalecaa odci-

nicie pieczci wasnej na duchu wieku, sama

koczy yczeniem rozpynicia si we wszech-

wiecie.

W takim stanie ducha nie mona by przo-

downikiem adnej myli; mona tylko „amplifi-

kowa" pomysy, jakie w danej chwili wyobra-

ni nasz skdkolwiek uderzaj , mona by
echem jedynie tego, co si mówi i pisze w wie-

cie ucywilizowanym.

Nie bez rozmysu uyem tu sowa „amplifi-

kowa"; zdaniem bowiem mojem talent Kono-

pnickiej w pocztkach swego rozwoju mia prze-

wanie barw retoryczn, nie za czysto-poetyczn.

Autorka pragna przekona o jakiej prawdzie,
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siebie czy kogo innego, i dlatego tworzya wier-

sze ; rozumoiuanie zajmowao w nich wicej miej-

sca anieli obrazowanie. Zdolnoci plastycznej

w wyszym stopniu nie posiadaa prawie wcale,

dowodem tego s dwa jej opowiadania: Klaudya

i Tarcza Scypiona, tudzie caa serya wierszy,

zatytuowana: W górach.

Tre Klaudyi, poczerpnita widocznie nie

z Liwiusza, lecz z jakiego mtniejszego róda,
albo te dowolnie a niezbyt zrcznie przez

autork przetworzona, nadawaa si przecie do

piknego obrazka historycznego. Konopnicka nie

staraa si bynajmniej o koloryt miejsca i cha-

rakterystyk czasu, a nawet zaniedbaa opisu po-

staci, który skada si albo z oderwanych ogól-

ników, albo z takich okrele jak: Yalerius Falton

„o wspaniaej brodzie'^. Liczne osobistoci przesu-

waj si poprzed oczyma naszemi jak cienie,

niczem si w pamici nie zaznaczajc, a boha-

terka sama, Klaudya, nie charakterem swoim,

ale zdarzeniem, w które jest wpltana, zaryso-

wuje si w naszym umyle. Rzymianie nosz
nazwiska Hannonów, augurowie wzywaj Her-

mesa... Warto opisów pozna mona z nast-

pnego kawaka: Augur dojrza na morzu Klaudy
w ódce i poszepn jej imi...

Bya chwila

Ciszy wród tumu po tym szepcie; echa

Tylko nadbrzene, mikkie i pieszczotne,
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SzepiK^y: Klaudja!... i umilky drce,
Jakby to imi miao samo z siebie

Jakie oddwiki namitne, palce,

Od których widn kwiaty i loilgotne

Rosy zajmuje pomie, a na itiebie

Gwiazdy bledniej i lec strcone...

Mao co lepsz od Klaudyi pod wzgl-

dem plastyki jest Tarcza Scypiona., w której

wspomnienie walki Rzymian z Kartagiczykami

czy si z przygod rybaka, co w 18 wieków

po niej tarcz wodza rzymskiego z Rodanu wy-

cign... Jak niefortunne s tu niekiedy poró-

wnania, mona osdzi z kilku wierszy:

Wiosenne wody przybray z gór stoków...

I nowe wiry zerway si z szumem,

Krcc si niby zaklte wrzeciona.

Co przd tcz i promienie soca...

Obrazki natury górskiej, pod wpywem podo-

bnych utworów Asnyka krelone, nie maj wcale

ycia; s studyami pracowicie odrobionemi, w któ-

rych autorka wysilaa si na odmalowanie pikno-

ci przyrody, nie odczuwajc jej gboko. Jakie

wraenie wywoa moe taki np. obrazek

:

Na tym kawaku ziemi Bóg pooy donie

I odj — i stana tu pikno w osonie

Dziwnego majestatu: smereki zielone

Zaploty jej koron szmaragdów na skroni.
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A kszttaty jej przejyiisznie i-zebionego ciaa,

Niby grecka draperya, mga lekka owiaa...

Nawet w póniejszych o wiele utworach epi-

cznych takich jak: Imagina (1887), Wojna (1888),

Pan Balcer iv Brazylii (1892), lubo nieporówna-

nie wyszych pod wielu wzgldami od wspo-

mianych tu prób pocztkowych, plastyka osób

i sytuacyj bynajmniej wietnie si nie przed-

stawia.

Brak uzdolnienia plastycznego nie przeszka-

dza jednake barwnoci, wieoci i wykwintowi

dykcyi, któr mona w sobie wyrobi. Dykcy
te gównie celowa z pocztku talent Kono-

pnickiej. Przy pomocy amplifikacyi, to jest okre-

lania tej samej rzeczy w sposób najrozmaitszy,

umiaa poetka wypowiedzie wiele piknych my-

li, co jej zjednay rozgos szeroki. Taki reto-

tyczny charakter maj najpikniejsze jej poezye

w pierwszym zbiorze zawarte : Z dziejów pieni,

Fragment (str. 147— 8), Teshnota, Z dni smutku,

Co to jest ycie, Bd silnym. Ty mi si nie dziw.

Fragment 11 (str. 269—272), Nie skarS si. Bo
kobiety. Potrzebaby wiele ustpów cytowa, aeby
pikno tych poezyj uwydatni, aeby wskaza,
jak umiaa si poetka przej temi drczcemi
zagadnieniami, które rodziy i rodz niepokój

w duszach. Poprzestan tu z koniecznoci na

wyjtkach Z dni smutku:
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O! dajcie usta wszystkim krzywdom ziemi

I wszystkim ndzom i tsknotom ducha,

I niech si niebo drzwiami bkitnemi
Otworzy i Bóg niech sucha!

Czy Tobie, Boe, imi : „grom i burza''

e wiat Twój w ogniach si nurza?

Czy Tobie, Boe, imi: „byskawica".

e mu miecz nagi przywieca?

Czy Tobie imi: „mier i wytpienie",

e si krwi lej strumienie?

Czy ziemia w chwili gniewu nawanicy

Iskr ci prysa z renicy?

Czy, jeli bóstwo bole uczu moe.z z oczu pada Ci, Boe?
Czy, gdy j cisn w wir wiatów bez koca.

Smutkiem ciemniaa twarz soca?
Czy pad cie zgrozy w nieskoczono jasn.

Gdy wydziedziczy myl wasn?

Dech tracc ludzko, jak nurek, zapada

W otcha, gdzie pera lni blada,

I tysic mierci widzi w tej gbinie...

Ach! czy ze skarbem wypynie?

W przepa t szermierz rzuca haso boju,

Cichy myliciel — ustaw pokoju,

Mdrzec — pk wiata sonecznego z nieba.

Ndzarz — pot krwawy i czarny ks chleba,

Bohater — saw, genjusz — swoje trudy,

ycie — swe prawa i swoje zjawiska.

Duch — sw tsknot, dzieje — cae ludy;

Bóg nawet wstaje i grom swój w ni ciska...

A przecie, dotd pragnieniem ziejca.

Plam jest ziemi i przeczeniem soca...
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Wogóle biorc, gówn zalet wymienionych

dopieroco poezyj jest jaka myl pikna; gówn
wad — rozwodnienie tej myli ; w przewanej

czci, gdyby utwory byy krótsze, zyskayby

na tern wielce. Autorka dawaa si porywa
obfitej swadzie, nie ukadaa rozumowa swych

w jakie artystycznie obrobione szeregi, ale spi-

sywaa swe pomysy, jak si same nasuway;
a poniewa, jak wiadomo, wyobraenia nasze,

puszczone swobodnie, ulegaj prawom kojarze-

nia si, wic czstokro to samo pojcie w ró-

norodnych obsonkach w kilku miejscach utworu

powraca. Tak np. w wierszu p. n. Credo, w któ-

rym poetka od pocztku do koca powiada,

w co wierzy, wiara w braterstwo ludów zjawia

si czterokrotnie

:

1. Wierz w braterstwo ludów...

2. Wierz w ucisk, co kiedy wiat poczy cay...

3. Wierz, e z drobnych iskier, skrzesanych przez dzieje,

Wielkie, wspólne ognisko ludzkoci roztleje...

4. Wierz w duchów zbudzonych obcowanie wite...

Gdybymy w ten sposób Credo autorki pod-

dali cisemu rozbiorowi, okazaoby si, e za-

miast dugiej, 38-wierszowej litanii artykuów
wiary, monaby, z wielkim dla jasnoci poy-
tkiem, co najmniej 20 wyrzuci. Skonno do

retorycznoci posuwaa si wtedy u Konopni-

ckiej tak daleko, e cae stronice zapeniaa je-
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dnym okresem preciwstawnym ''jak np. trzy

stronice wiersza p. n. Glódj; napisa tak da si, ale

jak to wygosi? Potrzeba mie chyba puca i

olbrzyma.

W dykcyi, piknej zreszt i poprawnej, zau-

way mona b3'o powtarzanie tych samych '

porówna, a szczególniej wyrae. Uderzajc
mianowicie bya predylekcya, odziedziczona po j

Sowackim, do przymiotników : hialy i blady. Nie

starajc si o wyczerpujc statystyk, zanoto-

waem nastpne tych wyrazów poczenia. Naj-

przód : powój biay, brzoza biaa, róa biaa,

kobieta na piersiach kochanka jak róa biaa,

obok biay, bóg biay; — nastpnie: pomie
ycia biay, dobro o czole biaem od promieni,

kobieta promienna i biaa, paczki biae, próg

biaej wityni, tron biay ideaów, idea biaa^

biae ideay nieskoczonoci, skrzyda biae pio-

senki, duch poezyi biay... Oprócz tej biaoci

nie mniej pontna blado: trubadur blady, wia-

to blada, yciowa burza blada, promyczek

blady, zgroza blada, tsknota blada. Obok tyc

epitetów mona umieci: nocy cieu perowy...

Moe kto poczytywa taki wykaz epitetów

za objaw stylistycznego pedantyzmu. Zapewne

gdyby nas zachwycaa tre, pochaniajc cali

uwag, nie mielibymy nawet czasu na spostrzt

gani usterek formy : atoli gdy forma w zna

cznej czci musi wynagradza niedobory trec!

I
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mimowoli stajemy si skromnymi i nie moemy
ukry przed sob, co nas przy czytaniu razi,

zwaszcza gdy zwaymy, e owe zbyt czsto

powtarzajce si epitety wywoane byy zwykle

potrzeb rymowej kocówki.

II.

Niebawem po pierwszej pojawia si druga

sorya poezyj Konopnickiej (1883, Warszawa), S
w niej i cechy dopiero co zaznaczone, ale s
i nowe. S mylowo rzeczy niezupenie dojrzae,

s wzloty niepewne, ale znajduj si ju pieni

pene prostoty. Uwydatnia si tu gównie ten-

dencya ludowa, w zasadzie zasugujca na ca-

kowite uznanie, lecz nie zawsze szczliwa w spo-

sobie swoich objawów.

Wemy np. pod uwag wiersz p. n. Z szoph.

Wystawia w nim poetka czworo bosych dzieci

z odkrytemi gówkami, stojcych przed dwor-

skim gankiem i drcymi od zimna gosami pie-

wajcych kold. Jedno z dzieci nagle zamilko

i zaczo rozmyla, dlaczego-to na wsi taka

bieda i taka ciemnota, dlaczego to dwór nie

okazuje prawdziwej wzgldem chopów mioci:

Wida dla chopów nie przyszed Bóg moe...

"Wszake, cho co rok do dworu chopita
Id z kold i z szopk w tej porze,

On przecie nigdy, jak yw, nie pamita,
POECI POLSIY. 1 I
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eby kto z dworów do chaty przychodzi

I mówi: bracia, Chrystus si narodzi.

Poetka wtóruje smutnym rozmylaniom dzie-

cicia i jako przestrog dla dworów, nie poj-

mujcych swego wzgldem ludu obowizku, po-

daje sowa:

Och, aby tylko wiekowi przyszemu

Grom pomsty twego nie powtórzy: czemu?:

Niektórzy oskaryli autork o nieprawd

w malowaniu stosunków wiejskich, a co gorsza,

o rozmylne jakoby jtrzenie i wanienie warstw

spoecznych. Konopnicka odpowiedziaa im wier-

szem p. n. Co ja siej. W przewidywaniu dnia

wielkiej przyszoci" poetka stara si budzi

uczucia mioci, zgody i braterstwa, by i sihiy

i saby utworzyli jedn cao i pracowali dla

wspólnej doli; — lecz „serca w tiustoci wasnej,

osiade i skrzepe bezruchem, co w spokój zwo-

dniczy chc ukoysa sumienie — upiora", cho-

szcze biczem, niewtpliwie pragnc ich poprawy.

Gdyby Konopnicka na tem poprzestaa, cae

nasze spóczucie i cae uznanie nasze byoby po

jej stronie; lecz poetce umiechna si rola

przedstawicielki i mcicielki ludu, rola Sowa-

ckiego odpowiadajcego autorowi Trzech Psal-

mów; wic zapewniajc o przyszych losach to-

nem prorokini: „ja wam to mówi — ja mówi
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mam si!", owiadcza, i ona ducha swego

i krew swoj sieje, i ziarno jej jest zdrowe

i podne i czyste, i pragnie wstrzsn ziemi
jak grzmot wiosenny, „a jutro z niej wstan
ludzie godniejsi piastowa to miano", a w kocu
przepowiada swoim i ludu przyjacioom, i kiedy

„przyjdzie w soca promieniach duch boy",
to „razem z mrokami nocnymi, z krzywd, z nie-

dol i z hab i z ndz duchy wiatoci obu-
dnych rozpdz, a pajcilc (?) wasn udusi si
przdz"; sobie za zawczasu daje zupene od-

puszczenie grzechów

:

A teraz rzucie, gdy chcecie, kamieniem.

Ale zaprawd, jeeli ja wzrusz
Pieni cho jedn zakrzep w lód dusz,

Jeli cho jedn z bratni osusz:

Kamie — u nóg mych wpadnie ze drieniem!

Zamiowanie frazesu nie liczcego si z za-

sad, i gniew próny, gdy si niema, pocigno
autork a na granic miesznoci, a sprawie

przez ni bronionej adnego przynie nie mo-

go poytku. Mona wszelako i naley wytoma-
czy sobie ten brak miary w wyraeniu t oko-

licznoci, i poetka, osobicie dotknita, nie

wadaa swojem uczuciem; a takie wyjanienie

tern skwapliwiej przyjmujemy, i w chwili spo-

kojniejszej potrafia ten sam stosunek, który j
w rozdranienie wprowadzi, przedstawi w spo-

11*
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sób istotnie rozumny i zacny. Mam tu na myli

króciutki wiersz p. n. Na progu:

Jak braciom, co po dugich niewidzenia latach

Padli sobie w objcia, od ez rwie si mowa;
Tak nam, gdy stajem w waszych poddaszach i chatach,

Nie atwo przed wzruszeniem serca przyj do sowa.

Gdzie luy od was odbiegli?... gdziecie wy zostali?...

Czemu nie razem w gór posza nasza droga?

Czemu my dzisiaj — wielcy, a wy czemu — mali?

Kto z nas za to odpowie przed sdem u Boga?

O, bracia! jeli sobie przebaczy co mamy.
Zróbmy to zaraz, dzisiaj ! do alów, do kótni...

Otwórzcie nam ramiona! — to my was szukamy,

Bomy moe winniejsi... ach, i bardziej smutni

!

Wiersze te wprawdzie to nie poezya, to wy-

mowa, pikna i przekonywajca, ale tylko wy-

mowa; taka juz bya waciwo talentu Ko-

nopnickiej, e mylom i pogldom rozumnym

dugo nie umiaa sprawi szaty istotnie poety-

ckiej. Rzeczywicie te utwory, w których ttni

myl wiea , odbiciem prdów nowoczesnych

bdca, s i w tym jeszcze zbiorze poezyj bez

wyjtku retorycznie tylko piknymi. Takim np.

jest Fragment V, gdzie poetka wylicza pierwia-

stki siy i szczcia ludzkiego; tak jest Piei

noworoczna^ gdzie nawouje do pracy bezustannej,

do wpatrywania si w t soneczno, „co z przy-

szych dni wschodem zabynie na ziemi", a kae
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odbi ochoczo od brzegów przeszoci, „egna-
jc dni stare, kto pieni, kto zami"...; takim

jest Fragment IX, w którym widzc czy prze-

czuwajc zmiany w ustroju i przekonaniaci spo-

ecznych, ow burz, co wiat ma zawichrzy,

pragnie zbudzi tego, „co karmi aknce, poi

spragnione, nagie okrywa krajem swej szaty".

Wymienione tu trzy utwory nie s jedynymi

o treci podniosej w drugim zbiorze poezyj

Konopnickiej
; wiadomo bowiem, e poetka na-

sza lubia przebywa w sferze oddalonej od

ziemi, w krainie cichej i pogodnej, „gdzie nikt

uroków nie zburzy otarza, gdzie milkn dze
i krwi fale chodn, gdzie si pomieniem nie

zajmuj lica, gdzie wzrok gbiny duchowe od-

krywa"
,
— a nawet tak mocno si troskaa

o swój poetycki majestat, i si lkaa, aeby
jej nie znieway py ziemi. Co wicej zamio-

wanie to przemieniao si niekiedy w jak cho-

dn namitno, która lubi zbytkowa w ab-

strakcyach podniebnych i nie pozwala widzie

rzeczywistoci poza niemi.

On se lasse de tout, menie du suhlime — zau-

way Balzac, a prawdziwo tego spostrzeenia

odczuwa nieraz czytelnik w tych wysoko na-

strojonych poezyach Konopnickiej , w których

„mdlejce przestrachy nios tczowy paszcz

Boga", a dusza poetki „caa bkitnieje, jakby

w niej gwiazd rozpali kto zlot'^ ; w których
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„przepacie tocz ska Syzyfow wiecznych za-
gadnie istnienia", a poetka pragnie „trochy
soca w konwalii kielichu^: w których ar piersi
poetki „przechodzi w bijcy puls ziemi", a Bóg
zlatuje w jej dusz „jak one strwoone gobie, co
widzc chmur, stojc w alohie hurz i piorutiów
nad stawu bkitem... lec i... bij w wód szyb"...

Czasem sam pomys bywa dobry, ale autorka
jakby naumylnie psua go mnóstwem amplifika-
cyj, osabiajcych tylko wraenie. Piknym jest
wiersz, gdzie Konopnicka powiada, e wszystkie
zy ludzkie policzone s u Boga i dodaje: „Co?...

policzone? —co? — i... nie otarte?" Zwizo
wywouje tu efekt niepospolity. Lecz gdy na-
stpnie w kilku osobnych poezyach a zwaszcza
w wierszu

: Ja si nie skar ta sama myl w ró-
nych postaciach retorycznych powraca, to wo-
bec tych produkcyj czytelnik zachowa si musi
jak wobec wicze, których jedynym celem —
pokonanie trudnoci stylowych.

Branie na egzamin Pana Boga i wypytywa-
nie go, czem jest, co robi i dlaczego tak robi,

tern przykrzejsze robi wraenie, i egzamina-
torka pyta nawet stosownie postawi nie usi-

uje. „Czy Ciebie duchy zrodziy w boleci, jak
matka rodzi swe dzieci ?" — pyta np. Pana Boga.
Jeeli poetka zna tajemnic duchów i ich ro-

dzenia si, to kwestya powstania jednego z nich
jest ju rzecz podrzdn; jeeli za tajemnicy
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tej nie zna, to i odpowied Pana Boga nic-by

jej nie rozjania... „Wsta w blaskach soca —
mówi znów do Boga — lub wró si do rdze-

nia wiecznych tajemnic!" — a wic autorka

nie pragnie waciwie wcale adnego rozjanie-

nia, a przynajmniej ze sposobu odezwania si

wnioskowa mona, i jej wszystko jest jedno,

czy pozna Boga w sonecznym blasku prawdy,

czy te wiedzie, e on jest tajemnic niezg-

bion, gdy wówczas — jak powiada — zdroje

zwodnicze ju jej pragnienia drani nie bd!...

Z tych i wielu innych spltanych wzów uja-

wnienia myli monaby przypuci, e poetka

albo sama wartoci i wagi wyrazów nie oce-

niaa, albo te, e bawia si wybujaymi flore-

sami retorycznymi.

Nie tylko wszake w sferach podniebnych,

w które tak lubia si wznosi, lot poetki nie

by pewny, lecz i na ziemi, której py tak j
przeraa, niezawsze równym postpowaa kro-

kiem.

Jest w drugim zbiorze jej poezyj dziesi
utworów napisanych w podróy. Poetka, naladu-

jc Mickiewicza, staraa si zakoata tskn
pieni do serca czytelnika, przypominajc mu
cigle, e jest na obcej ziemi i e tskni do

swoich... Zapomniaa tylko, e pomidzy jej po-

dró a wycieczk Mickiewicza do Krymu za-

chodzi pewna do wana rónica. Wieszcz nasz
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nie wyjecha dobrowolnie i nie móg wróci do

kraju rodzinnego; tsknota jego jest zrozumiaa

i kady, kto odczuwa cudze cierpienia umie,

potrafi znaczenie jej oceni; Konopnicka za
lada chwila moga si bya napoi woni k
i nasucha gosu fujarek rodzinnych, jeeli na-

prawd do nich tsknia; std trudno spóczu

jej westchnieniom teatralnie na pokaz wysta-

wionym. Dramatyzowanie uczucia swego równa

si niemal jego sfaszowaniu; dlatego te pikne

nawet liryki, jak np. VI str. 251 trac urok,

gdy podpis: Isc/d przypomni nam intency, z jak
zostay napisane. Do udanej tsknoty przycza

si tu niekiedy udana naiwno i sprawia wra-

enie niesmaku. Tak np. poetka bawic w Ischl,

przyglda si socu i pyta: „Ty tutaj, sonko?—
A kto tam wieci nad wiosk nasz lich'^ —
i wyliczywszy dwadziecia kilka rozmaitych kto

z waciw sobie retoryczn swad, zapdza

sonko „do miej naszej wioski", bo — powiada —

„tam jej przyjdzie zmarnie bez ciebie od t-

sknot i troski". Czyby przypuszczaa poetka,

e wraz z ni wyjechao z Mazowsza i sonko,

a w wielkiej swej troskliwoci o losy ludu, wy-

syaa soce przynajmniej do ich dopilnowania,

zanim sama przyjedzie?...

Nie chciabym jednake, aby sowa powysze
miay podawa w wtpliwo uczucia poetki

wzgldem doli wieniaczej, która rzeczywicie
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zajmuje j mocno, a dowodem tego zajcia s
liczne poezye ku obronie sabych i biednych

napisane, oraz wiele piosenek, osnutych na mo-

tywach ludowych. Bo Konopnicka, jako istota

wielce wraliwa, lubo w sferach podniebnych

przebywa-by pragna, schodzi jednak do chat

nizkich, zapominajc o swym wstrcie do pyu
ziemi. Przyznaje si nawet, e „nigdy nie spo-

cznie w bkitnej tej ciszy, gdzie duch, ukojon

oddechem wiecznoci, zaledwo czuje i zaledwo

syszy namitne skargi ludzkoci", e „nigdy

nie dojdzie do olimpijskich sonecznych tych

szczytów, kdy ez niema i niema zachwytów,

lecz tron wieczystej pogody" (str. 57). Monaby
jej wprawdzie zrobi wyrzut, po co zapraszaa

czytelnika, eby poszed z ni w ow krain

cich i pogodn, gdzie nikt uroków nie zburzy

otarza itd. (str. 215—217), jeeli wiedziaa, e
do tej krainy nigdy nie dojdzie; — ale na to

poetka odpowiedziaaby zapewne, e serce jej

„naksztat byskawicy, co rozpomienia ciche

noce wiosny, pali si — ganie i w zmrokach

ciemnieje — i ley w piersiach jak kamie na

grobie i znów si zrywa jak ptasz i mdleje

i samo dla siebie ma nieraz pogard"... (str. 243).

Wobec takiego wyznania, którego ani komento-

wa , ani tem bardziej lekceway nie myl,
wykazywanie sprzecznoci midzy rónemi for-

muami wiary poetyckiej byoby zbyteczne. Przy-
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j tylko naley za fakt zmienno nastrojów

duszy — i std zmienno pogldów i nuty.

Konopnicka powiedziaa w jednym wiersza:

Ja bd lata jako ptak zraniony

Nizko, nad ziemi t, co w bólach kona,

Bym moga obj z mioci w ramiona

Smutnych miljony '.

I jak jaskóka bijc w skrzyda drce,

Lata ja bd nad nizkie zagrody,

Nad pola nasze i lasy szumice

I modre wody.

Program wyraony w pierwszej strofie, spe-

nia poetka w szeregu „obrazków", przedstawia-

jcych to niewinno dziewczcia naraon na

szwank, to mier biedaka z braku poywienia

i ciepa, to niedol dziecka przedwczenie zwie-:

dego a sprzedajcego wiee kwiaty, to wspo-

mnienie piosnki rodzinnej wród bachanalij lu-

panaru, to bole matki poborem rekruta wy-

woan.
Obrazki te nie maj artystycznego wyko^

czenia, nie s zupene, prócz jednego p. n. ChZoi

sMe serce; wyszukana frazeologia psuje bardi

czsto wraenie: „Noc zraniona ostrzem zoi

strzay''; „dzieweczka drobna, niby obrazek gi

dmj clyletanóiv^ ; wosy poice obejmujce dzif

wczyn w srebrn hashad i tym podobne nielc

giczne lub niesmaczne wyraenia, poczone z t]
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radami sentymentalnemi, albo mylami górnem i,

"woone w gowy prostaczków, jako niezastoso-

wane do treci, ra dysharmoni. Wogóle zau-

way trzeba, e obok szczliwych porówna
i waciwych epitetów, znajdujemy i w tym dru-

gim zbiorze jeszcze tak dziwnie niestosowne,

e trudno zrozumie, jakim sposobem moga ich

uy autorka, ubiegajca si o styl pikny.

„Bero zapau", „makata z ez i potu", „rozper-

lone powietrze", „kwiaty tvysrehrzone w powe
rosy" — oto przykady przenoni. W epitetach,

oprócz zaznaczonej ju poprzednio predylekcyi

do przymiotników: hiay i blady, powtarzajcych

si nieustannie, przybyy w tym drugim zbiorze

jeszcze dwa ulubione: srebrny i blldtny. Czytamy
wic: o srebrnej zie, o srebrnem zudzeniu,

o srebrnej tajemnicy, o srebrnych harfach mórz,

o srebrnych bkitach; — a dalej o ciszy b-
kitnej, o obszarach bkitnych, o bkitnych ma-

rach, o bkitnych powojach, o bkitnych ja-

snociach, o gwiazdach, sferach, gbinach b-
kitnych, o cichem bkitnem dumaniu, o duszy,

co bkitnieje jak prawda odwieczna, o zmierzchu

obkitniajcym wiat itp.

Prostot odznaczaj si tylko pieni z melo-

dyj ludowych. Jest ich 12 p. n. Na fujarce, 13 p. n.

Z k i pól, 5 p. n. Wieczorne pieni. S to je-

dyne istotne liryki w caym zbiorze, nie wszy-

stkie jednakiej wartoci, ale prawie wszystkie
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wolne od owej wymuszonej frazeologii, która

znuy w kocu musi. Pieni te s wprawdzie

bardzo jednostajne z przewag smutnego na-

stroju; widnokrg ich zawsze ten sam; w obro-

bieniu mona dopatrze ladów maniery ; — ale

bdcobd prostota pomysu i dykcyi waci-
wym sobie urokiem podbija czytelnika. Na fu-

jarce wygrane pieni w szczegóach tylko i

niewielu mogyby uledz krytyce ; Z lk i pol

najadniejsze s: VII, IX, XI; z Wieczornych —
niektóre strofy. Oto cho jeden z tych utworów

dla uwydatnienia rónicy tonu w porównar.

z innymi

:

A eby ty jasne sonko,

Wiedziao,

Co na ziemi jeszcze cieniów

Zostao,

Nie padaoby tak rycho
Za góry,

Za te lasy w paszczu tkanym
Z purpury.

* *
*

Krótki dzionek do wieczora

Od wsciodu....

Nie roztaje pier zakrzepa

Narodu...

Nie nabior wiatem myli
Czowieka,

Kiedy sonko tak mu prdko
Ucieka
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Oj, eby to ju nad ludmi
Smutnemi

Uderzya jasno ducha

Po ziemi.

eby w wiato si podniosy

Powieki

!

I przyszoci dzie ju nasta

Na wieki

!

Osignicie takiej prostoty w wyraeniu uczu-

cia serdecznego to ju ogromny krok naprzód

w rozwoju talentu poetki. Odtd postpowa on

szybko...

III.

W dusznych, i mrocznych ycia spoecznego

chwilach, kiedy nie tylko „hydra pamitek za-

tapia szpony" w sercu zbolaem, ale te gady

zobojtnienia, nieufnoci we wasne siy, pessy-

mizmu. w niem si lgn obficie, jake to bogo
posysze gos dwiczny i miy, wychodzcy
z piersi, która odczuwajc wszystkie bóle i smu-

tki, znajc nasze wady i cikie pognbienie,

nie stracia przecie ani wiary w ywotno na-

rodu, ani nadziei w przyszo.
Jeeli we wszelkich sprawach usposobienie

i nastrój zarówno jednostek jak i mas caych
jest czynnikiem nadzwyczaj wanym a nieraz

decydujcym ; to pojawienie si takich gosów

I
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poczytywa musimy za objaw lepszego zwrotu,

gdy nie s one oczywicie wynikiem tylko in-

dywidualnego natchnienia, lecz wyrazem pewnej

przynajmniej grupy spoecznej.

Zbyt ju diugo „brzmiai na strunach wie-

szczów al", zbyt dugo ponury, beznadziejny

pessymizm wyera nam serce, pozbawiajc otu-

chy i wiary w siebie, aeby objawu takiego nie

powita radonie.

Konopnicka dotykaa tej struny i poprzednio,

ale wówczas guszyy j inne o tonach, wygra-

ajcych niepewno, ból, zwtpienie, rozpacz.

Poetka sobie, spoeczestwu, wiatu i Bogu ci-

ge zadawaa pytania, w co wierzy, za czem
i, co robi. W trzeciej seryi Poezyj swoich

(1887, Warszawa), od pyta przesza do twier-

dze. "Widocznie umys jej znalaz punkt opar-

cia, z którego moe nie tylko rozejrze si wo-

koo siebie, ale i spostrzedz drog, któr pój
potrzeba.

Nie oddaje si ona bynajmniej jakiej opty-

mistycznej radoci, jakiemu nieopatrznemu

marzeniu, któreby jej wszystko w róowych
przedstawiao barwach, zasaniajc widoki przy-

kre i rozczarowujce ; owszem widzi ona jasno

groz pooenia, widzi braki wewntrzne, wi-

dzi przeszkody straszne w urzeczywistnieniu

choby najskromniejszego ideau; lecz równo-

czenie dostrzega te mono wydobycia si
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z nieszcz, pokonania zapór, odrodzenia du-

chowego.

Cierpi poetka nad biernoci ducha sabego,

co chowa „swój ból oswojony jako gadzin,

gdy wyrw jej jady", co si daje zwyciy bez

boju
,

gotów „zrzec si dziedzictwa wiatio-

ci", byle go tylko „z gnunego spokoju nie

wyrwa okrzyk przyszoci". Przeraa j post-

powanie tych, „co biegajc w palcym si gma-
chu z wygryzionemi od dymu oczyma, w kt
si chowaj z ndznego przestrachu , zamiast

wyj krokiem olbrzyma", oraz tych, co nie ma-

jc odwagi haby nazwa hab a ndzy n-
dz, udz si pozorami zwodniczego dobrobytu.

Wic „w gorzkiej zadumie" patrzy na ziemi
i widzi nad ni „gwiazdy coraz bledsze" i wi-

dzi „soca gasnc koron w mgach , które

smtn przyobleky noc wszystko, co wiatem
jest i co jest moc" i smutnie a piknie maluje

spustoszone pola ycia:

Kwiaty si nasze skar ez swych ros
e wo ich z wiatrem wiejcym ucieka,

e wiosny nasze nic z sob nie nios,

e od niw naszych nikt chleba nie czeka.

Kwiaty si nasze skar...

A wicej jeszcze smutku i goryczy budz
Iw poetce dowody pytkoci ducha, bezsilno

I
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woli i doni, strupieszao serca wieku, o któ-

rem powiada:

Nie stargasz nawet i pajczej przdzy...

Jedna z fal morza, co zowie si yciem,

Ju ci ogusza — drzemice w swej ndzy,
I jeden oddech szerokiej przestrzeni

Przeraa ciebie, i krew tw rumieni...

I w rozaleniu gbokiera „trupami" zowie

nas, pogronymi w mogile .,wasnej niemocy",

bomy utracili „dusz ycia — ycia wol'

;

a z gryzcym sarkazmem zwc szalonym tego,

„kto chce na morskiej toni gasi pragnienie",

wznosi toast na cze wina, bo

:

My tyle wanie mamy zapau,

Ile go mieci czara z krj'sztau;

Tyle uniesie, co pian w tej czarze,

I tyle ognia, co w tym puharze I

Pomie z helotów piersi nie bucha...

Brzk szka tak bawi, jak brzk acucha...

Ludy si kdy pr fal mtn,
Szumem ich wzbiera dziejowe ttno.

Nad aglem trzeszcz maszty przegnie,

To tylko yje, co y ma si...

A nam tymczasem mynek na strudze

Obraca plewy swoje i cudze...

Gór mielizny! Na gbiach — gin.

Niech yje wino

!
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Lecz nie ! to blunierstwo wzgldem ducha

narodowego; trapami nie jestemy, a owego

ognia wewntrznego jest niewtpliwie wicej

ni na dnie puiara; tylko przykrywa go gruba

warstwa popiou, licznemi naniesiona pogorze-

lami. Niecierpliwych i nerwowych, którzyby pra-

gnli, aeby ogie ten arzy si cigle jasno

i bucha pomieniem, razi moe stan, w któ-

rym si on znajduje, ale przeczy jego istnienia

niepodobna.

Poetce nie mona mie za ze, gdy przeklina

byskawice natchnie, za któremi „grom aden
nie dyszy, by zatrz zestarzaym i bezwa-

dnym wiatem", oraz grom, „po którym nie

dr ludy i nie pon lasy", a „caa stara n-
dza yje i w starej pleni drzemi starych bez-

praw czasy". Nie mona za mie za ze dla-

tego, e rozumiemy i oceniamy jej pooenie,

jak pooenie kadej duszy gorcej, zamknitej

w ciasnych i dociskajcych obrbach. „Cika-to
zaiste rzecz — moemy wraz z ni powiedzie —
cika rzecz jest pod wichry si zrywa i wy-

amane pióra nie do góry i mie na czole

znak wieku ponury i dusz pen ez ,
—

•

a przecie piewa, jak ptak, co spada". Ze
spóczuciem te skadamy w sercu cich jej

skarg, e nie moe mówi do nas, jakby

chciaa

:

POECI POL$CV, 12
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Po co piewa? Po co targa smutnie

Struny, które ozwa si nie mog?
Id, poeto, strzaskaj swoj lutni,

Porzu szczty nad rozstajn drog...

Niech odmieuce wród ycia biesiady

Dla wesela swoj lir stroj,

Jak z wyrwanem dem liche gady,

Co si w tacu za piszczak roj.

Ich -to wito! Piersiami penemi
Niech okrzykn toast znikczemnienia.

Wy odejdcie, o pieniarze niemi,

Peni ogniów wzgardy i serc drenia.

Poetka jednak nasza nie odejdzie, gdy wszy-

stkie jej sarkazmy i gromy byy wyrazem mi-

oci a nie pychy, gdy ona wierzy i ufa tym
sercom, co jej sowa suchaj i pragnie obudzi

w nich na nowo drenia wielkie i wite, zapsJ

i cze dla ideau. Ona sama czuje si „ziarnem

przekltem krwawego siewu i cmentarnej roli";

ona sama przechodzia wszystkie stopnie apa-

tyi, rozczarowania, przygnbienia, rozpaczy; wic
si nauczya cierpliwoci i wyrozumiaoci. Ale

e czuje si przytem rodem z wielkiego cmen-

tarza i krwawej roli, wic zgadza si pi go-

rycz, ale z morza, pozostawiajc strumyki smu-

tków i cierpie powszednich innym, mniej dziel-

nym duchom; wic koacze do serc bratnich, by
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w nich -wywoa ten sam wielki bohaterski na-

strój. Z t myl zwraca si do nich, mówic:

Bo nam si trzeba jak pomie wyrzuci
W gór, z ogromn si i ze wzgard

Dla tej maoci, co nas chce zawróci

I zdj nam z czoa ostatni myl hard,

Myl, co si blasków palia koron
Nad kad gow wielk a zelon...

Nam trzeba wzbi si wasnemi skrzydami,

Gdy nas odbiegy gdzie anioy smtne,

I krwawe pióra na zorz ka zot.
Jak ptaki gnane ku socu tsknot...

Gorco tedy przyklasn winnimy poetce,

gdy stumiwszy w sobie ból w tem przekonaniu,

ze „nie ez nam potrzeba, lecz siy" (str. 98),

parafrazujc sowa psalmu, stara si wla otu-

ch w dusze, co s jak „zdrój bezwodny, pacz

bez gosu, las wyrwany z libaskich gór tronu'^,

—

i woa na podobiestwo proroka

:

Wic ja mam gos! Wic ja wam piewa poczn!

Ja pomie tchn w te smutki wasze mroczne

I pieni wam przypiesz serca bicie.

Na nowy bój, na nowe mskie ycie!

Wic ja mam gos! Ja, ptak sptanych skrzyde,

Zerwanych strun narodu lira brzmica...

Na wichrach pie unios z ziemi side

I gniazdo jej poo w blaskach soca.

I
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Wic ja mam glos! Pobitych krzyk jest we mnie

I uny miast i winnic spustoszenie

I miecza ostrz przenika mnie tajemnie

I cisn mnie zelywych pt rzemienie...

W przelicznej pieni : Contra spem spcro

poetka, cho wie, e „odleciay te ptaki daleko,

co nam na skrzydach niosy chway zorz

,

i z rzek ju naszych te wody nie ciek, które

szy w morze"; chocia jest ogarniona „piekie

naszych" sfer : oczyma przecie szuka „dnia

blasków i soca", i „w gbi mogi czuje ycia
dreszcze", a „przeciw nadziei i przeciw pewno-

ci wystygych duchów i mierci wróbitów, wie-

rzy w jutrzni bkitów i w gwiazd ludów".

"W piosence Na Nowy Rok, zaznaczajc, e
w duszy ludzkiej tkwi niepokonana sia, pdzca
ku dniom jutrzejszym, wzywa do jednoci bra-

tniej, bo „jak si czowiek po gromadzie spojrzy

w ciki czas, to na sercu rk kadzie: jeszcze

kupa nas !" W jednym za z Fragmentów (str. 53),

powiadajc, e „niedoli kres gdzie musi istnie

przecie", lecz e go z poza ez nie wida, kae
otrze „spakane powieki", gdy przyszo to

trud, wymagajcy potgi lwiej, nie jków, dzia-

ania, nie za biernego oczekiwania, bo „kto

czeka, ten na syna swego rami spycha ten

krzy, pod którym sam si amie, i da mie,

by przysze pokolenia znów stary bój podjy
i cierpienia". Nam potrzeba „serca, co si tchem
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wieku jak iskra zapala, jako pomie wybucha,

a jak piorun ganie" ; a jeli kto takiego serca

nie mai woli „wywczasów cisz"; ten jest „naj-

ndzniejszym z ndzarzów tej ziemi". Nam po-

trzeba „wszystkie tsknoty swej siy, co próno
mdlej u kadej mogiy", wyty w przyszo
i szuka blasków witu, a nie kl tylko brze-

mi ycia; gdy wówczas jedynie mona si spo-

dziewa „dnia majowego przebudze"; albowiem

„wielkoci czynu . nie martw pokor dzieje

ludzkoci s podne"...

Poetka wie, e „my soca nie zdejmiemy

z nieba, by rozwia cienie po przepaciach no-

cy"; jedno przecie „kady z nas zrobi powi-

nien — wic moe

:

Moe za rk wzi chopskie to dzieci,

Co stoi przed nim w sualczej pokorze,

I poprowadzi je na cicie pola,

Gdy ranek bije smugami zotemi,

I ciepem sowem przemówi o ziemi,

Któr uprawia przypada mu dola,

O jutrze, które wyora nam trzeba,

zami i potem skrapiajc te any,

Gdzie kady kosek na przyszy ks chleba

W wspólnej nadziei ma by zasiewany;

Bo tylko takiej przyszoci nasiona

Wzejdfii chwast ich zoliwy nie zami, —
A potem w syna swojego ramiona

Popchn to dzieci i rzec: wycie brami^



— 182 —

Taki jest gówny ton trzeciego zbioru Poe-

zyj Konopnickiej, ton czysty, dwiczny, pod-

niosy, niezamcony sprzecznociami, wahaniem,

niepewnoci. Poetka czuje, e uderzya w strun,

która brzmie bdzie dugo i dononie, budzc
ze snu ospayci, nasuwajc myli i pogldy

szersze tym, którzy si w obrbie spraw co-

dziennych, powszednich zacieniaj,— wywoujc
cze dla ideau.

Moe kto zarzuci, e w sowach jej same

s ogólniki bez dokadniej okrelonych i wskaza-

nych torów dziaania; ale na to atwo odpowie-

dzie uwag, e zadaniem poezyi nie jest kre-

lenie programu politycznego czy spoecznego,

ale wywoywanie nastroju, któryby do przyjcia

pewnych pogldów, do urzeczywistnienia pe-

wnych dnoci usposabia. Który poeta potrafi

przemówi do serc, który zdoa wzruszy i za-

pali do czynu; ten speni to, co w zakresie

jego dziaalnoci, jako poety, leao. Szczegóy

dziaania i jego kierunek musi ju nakreli

rozwaga, liczca si z siami i okolicznociami.

Konopnicka, dostrzegszy wród spoeczestwa

naszego oznaki martwoty duchowej, uderzya

w dzwon trwogi i powoaa do ocknienia si

z niej sowami gorcemi i penemi siy. Odrzu-

ciwszy precz od siebie „pie sowicza a mio-

sn", zawioda tak, „co na orlich skrzydach

lata, chorgwian pie ogromn" (str. 165, 166),
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aeby doda bodca leniwym, ducha osabym,

otuchy wtpicym. Niepodobna zaprzeczy, e
pie taka przysza bardzo w por i yczy jej

naley w interesie dobra ogólnego, eby znala-

za odgos jak najszerszy i wywara skutek za-

mierzony.

Oprócz pieni, bdcych wyrazem dobitnym

tego mskiego, entuzyastycznego nastroju, w trze-

cim zbiorze Poezyj Konopnickiej znajdujemy

inne, które w tonie agodniejszym, ale ku te-

mu samemu zmierzaj celowi.

Najmniej dostrojone s do caoci „Freski",

w których poetka skrelia scen par z ycia

dziejowego. W Kaloskagatos wystawia przeci-

wiestwo wykwintnego wychowaca cywilizacyi

z tiumem biednym, ogupiaym i rozbestwionym,

który przecie nie winien swojej ciemnocie

i upodleniu, bo owi wykwintnisie umiej nim

tylko pogardza, a nie podnosi go ku wiatu
i uszlachetnia. W Pirejskim porcie spotykamy

si z mniej lub wicej dowcipnemi gawdami
uksztaconych i nieuksztaconych sofistów. De-

mos Cezarowi wypiewuje ironiczne a raczej sar-

kastyczne sowa pozdrowienia. W rocznic Ter-

mopilów nieszczsny Grek pod elaznem pano-

waniem Rzymian nie mia ani na czem, ani

komu ofiarowa kwiatów i pochodni ; zbolay

wic „nad hab, przey dzie wesela". W Janie

Husie widzimy proroka, który nie nad wasnem
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boleje cierpieniem, ale nad przyszoci swego

narodu i w ekstazie umiera spokojny, bo prze-

czuwa, e naród ten po wielu wiekach znów
bdzie wolny. Fie yrondystów — to ubogo-
sawienie mczenników, co gin za Francy
i wolno ludu.

Inny dzia poezyj ma napis: „Piosenki i pie-

ni". S- to klejnociki liryczne, piewnoci pene,

a smutne smutkiem nie jednostkowym, lecz ogól-

nym po tej krótkiej zorzy kraju, „najpikniejszej

z zórz, co od morza sza do morza zotem po-

lem zbó". Po pradziadach objlimy dugi —
mówi poetka — ale przecie sta nas na pu-
yce, wic -jeli nasza dobra dola pod ziemi
ley, przeorajmy wszj^stkie pola na zagon wie-

y". Zanim atoli dojdzie do tego, zanim ukae
si „dzionek bogi i soneczko boe"; zanim

„rycerze zapal gwiazdy w zotej koronie", smu-

tno poetce, smutno kademu sercu, bolejcemu
nie nad sob tylko. Jedne kwiaty zwidy mi—
woa ona— drugie porwa wicher zy, a te trze-

cie, te ostatnie, poj moje gorzkie zy.
W oddziale poezyj p. n. „Na palecie" roz-

wijaj si dalej smutkiem i tsknot owiane

obrazki jaru, gaju, lasów, gór, drogi wiejskiej,

po której chodzc zadumana poetka marzy o do-

brych sowach i zych uczynkach , co si tu

kbiy

:
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Dobre sowo wci odkwita

To w kwiat polny, to w kos yta...

Stara krzywda gazem ley
Na pustkowiu, na rubiey,

Pod siwymi mchy...

W dumach, dumkach oto chodz
Po tej cichej, wiejskiej drodze.

Nad schylon moj gow
Lec smtnie i echowo

Jakie skargi... zy...

W dziaach zatytuowanych : „Po rosie"

i „Z chaty" rozlega si nuta wieniacza, ju po-

przednio najmilej brzmica na lirze Konopni-

ckiej, wdziczna swoj prostot i naturalnoci,

serdeczna uczuciem szczerem.

W wierszu Do granicy stylem, przypomina-

jcym opowiadanie Matki Makryny Sowackiego,

z upodobanym temu epitetem : lichy ^ który

i w innych poezyach III- ej seryi nieraz po-

wraca, opisuje poetka bolesne, niemal tragiczne

dzieje wypdzania rodzin polskich z W. Ks.

Poznaskiego. Opowiadajc jest wieniaczka,

która po prostu, bez deklamacyi, tylko ze zwro-

tami do Ukrzyowanego
,

przedstawia smutki

i cierpienia wypdzonej gromadki , a i swoje

te wasne. Jake piknym, jak wzruszajcym

jest opis zrezygnowanego bólu matki grzebi-

cej swe dzieci w polu podczas wygnaczego
pochodu

:
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Trzy dni my takie i trzy mieli noce;

Gwiazdy nas kady i gwiazdy budziy.

A ze mnie wyszy ostatnie ju moce
I duch i wszystkie wyszy ze mnie siy,

Com je dobya z siebie, niosc dzieci

Jedno po drugiem przez dwa dni i trzeci;

A byo ju ich, jako w koniczynie

Onych listeczków, trojgo... A ten czwarty

Zastyg mi w rku i poszed w olszynie

Cudzej, pod krzyem, odprawowa warty

I czeka, a mu pióreczka odrosn.

eby do domu za odlecie wiosn,
Jako ten gob, co nie chce od strzechy

Odsta a indziej zaywa pociechy...

W biaym on piasku bez trumienki ley.

Przejrzelimy oto gówniejsze dziay utwo-

rów oryginalnych Konopnickiej, pomieszczonych

w Ill-ej seryi. Wszdzie zaznaczy nam wypa-

do myli i uczucia podniose, zharmonizowane

w sobie, dotykajce szlachetnych stron duszy

ludzkiej. Skupienie i dojrzao talentu wszdzie

tu widoczne. W wykonaniu zdarzaj si jeszcze

pleonazmy i tautologie, ale ju nie w takiej jak

poprzednio iloci ; ton liryczny walczy tu zwy-

cisko z retorycznym. Sowa niezawsze jeszcze

maj dosy siy i plastyki, aeby zosta wier-

nem odbiciem uczu lub pogldów; czasami wy-

powiadaj nie to, coby z logicznej wynikliwoci
byo spodziewanem; czasami zadaleko wybiegaj

po za myl, któr sformuowa miay ; lecz nie

wchodzc w drobiazgi, ogó dykcyi w poazyach
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ni-ej seryi uwaa mona za prawdziwie pitj-

kn szat treci.

Od czasu ogoszenia tej seryi Konopnicka

napisaa wiele zarówno w formie epicznej, liry-

cznej i dyalogowej (lepiec z Faros^ Prometeusz

i Syzyf), wierszem i proz. Kierunek twórczoci

pozosta dotychczas takim, jakimy w rozbiorze

III seryi Poezyj wskazali; szczegóy bdzie mo-

na lepiej uwydatni, gdy rozproszone po cza-

sopismach utwory w ksice skupione zostan.



VI. Wiktor GomulickL

Lubo Gomulicki ju od 25 lat z gór upra-

wia niw poetyck , niewiele przecie zebra

z niej czy te chcia zebra plonów; zmieci

je bowiem w jednym nieduym tomiku, wyda-

nym w "Warszawie r. 1887.

Trzeba jednak wiedzie, e tomik ten za-

wiera w sobie wybór tylko poezyj, jakie Gomulicki

napisa. Od samego pocztku swego zawodu od-

znacza si ten autor tak delikatnem poczuciem

piknej formy, e w miar doskonalenia si

w technice skazywa na zapomnienie rzeczy da-

wniej pisane i drukowane w czasopismach, prze-

chowujc i ukazujc publicznoci to jedynie, co

w danej chwili za warte czytania uwaa.
W r. 1873 w 3-im zeszycie „Ksigi pieni'^, re-

dagowanej przez Mirona , mia si znajdowa

zbiorek poezyj Gomulickiego; by on ju podo-

bno wydrukowany, ale do handlu ksigarskiego

puszczony nie zosta. Poeta za sam, gdy w dzie-
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sie lat potem w 2-im tomiku „Liry polskiej"

na nowo zbiorek podobny ukada, zaledwie dro-

bn czstk z dawniejszego utrzyma. A wre-

szcie w wydaniu wspomnianem na pocztku
opuci kilka obszerniejszych nawet wierszy, ja-

kie si juz w „Lirze" znajdoway, nie dlatego

widocznie, eby nie chcia powtarza rzeczy raz

ju wydrukowanych, gdy znaczniejsz cz
utworów z „Liry" przej do tej edycyi z roku

1887, lecz dlatego, e ju jego ówczesnym po-

jciom o piknie poetycznem niezupenie od-

powiaday.

A przecie najdawniejsze nawet poezye Go-

mulickiego pod wzgldem formalnym przynaj-

mniej nie naleay do sabych. Z wielk staran-

noci dba on o budow wiersza, o wytwor-

no stylu poetyckiego, o rym bogaty i uroz-

maicony. Pod wzgldem nastroju nie mia on

w pocztkach wasnego, przejmowa si tern,

jaki mu nastrczaa lektura. Studyowa i uczy
si Sowackiego, czytywa pilnie Wiktora Hugo,

Musseta, troch Heinego w polskiem tomacze-

niu, jakie Aleksander Kraushar wówczas gównie
podawa. Jak bywao nieraz u modych, pozowa
na powag; do przeczyta X-y ustp „Inter-

mezza" pisanego i drukowanego w „Przegldzie

Tygodniowym" w r. 1870 i 1871, aeby si

o tem dowodnie przekona. Myl prost, która

Anakreontowi niegdy posuya do napisania
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adnej piosenki, myl, e w duszy modzieca
najwicej miejsca zajmuje mio, ubiera on

w koturny i mask powan na wzór Wiktora

Hugo.

Mroczna jest gb mej myli. Dróg w niej tysic biey

Powikanych, jak zmarszczki na obliczu starem .

Jedne byszcz jmncernie, jak wócznie rycerzy,

Drugie gubi swój wtek w oddaleniu szarem;

Te znacz chód limaczy, tamte — ora loty...

Wród nich jedna jak sznurek odkreia si zloty.

T drog, w dniu rozmyla, duch mój czsto chodzi,

T midzy sieci innych umie znale zawsze,

Bo na jej kwietnym szlaku i milej i sodziej
j

I pami po niej pchnita ruchy bierze wawsze... ;

Skd ta sia? skd urok? Tam, kdy jej meta.

Czy szatan, czy archanio wieci? — Nie! kobieta.
"

Pozowanie takie, przybieranie obcego na-

stroju ustpowao w miar wzrastajcej rozwagi
\

i dowiadczenia yciowego. Artysta z wirtuoza ]

formy, jakim by w pocztkach, przemienia si
j

na poet, który pragnie to tylko wyrazi, co «

w duszy jego rzeczywicie zachodzi, co w danej
|

chwili najywiej go zajmuje. i

Wyrazem tak zmienionego punktu widzenia .

jest wiersz p. t. Gdzie pikno? Na pytanie to od- ^

powiada Gomulicki, e nic pikniejszego nienia

nad prawd^ i zaleca poetom, aeby na funda-

mencie rozumu bóstwom poezyi stawiali otarze,

aeby mieli dusz wasn a nie poyczan, aeby
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tern byli w pieniach, czem s w yciu, aeby
ez nie zmylali nigdy — „bo to zbrodnia !''

W poczuciu wielkiej potgi, jak na umysy
wywiera prawdziwa poezya, nie chce Gomulicki

zezwoli na praktyczne zastosowanie znanego

wykrzyknika : taki wieszcz, jaki suchacz, i z ze-

rodkowan si przekonania i obraonej dumy
poetyckiej upomina poetów : „niech tum do

was si stroi, a nie wy do tumu", zarzucajc

im równoczenie, e z ich lutni „rzadko pjai te

dwiki, co s ycia echem".

„Czy nie umiecie — powiada do nich —
mia si naturalnym miechem i naprawd by
gniewni, pragncy lub smutni. Czemu mask
aktora lica swe kryjecie ? Czemu wizicie w pier-

siach uczu zapa szczery?" A dla wskazania

im drogi i pokrzepienia w nich wiary w czaro-

dziejsk si natchnienia, odwouje si do wie-
tnej poetyckiej przeszoci:

Czeme Homer potny? czeme Szekspir wielki?

Lud ich czci, bo mu wasne odgaduj ycie,
Kocha ich, bo w ich strofach (?) syszy serca bicie,

Ich muzy — to kapanki, a nie wichrzycielki

!

A czy w teraniejszoci niema ju sposobu
wniknicia do dusz ludzkich?

Wobec zobojtnienia i apatyi, akcentuje Go-
mulicki wpyw poezyi na rozbudzenie ducha, na
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wywoanie zapau, na ukojenie i uwicenie wiel-

kiej boleci

:

Lubi krzyk namitnoci, kiedy si wyrywa
Z ust poety, namysem niesptanych jeszcze;

Lubi sowa, co w piersiach obudzaj dreszcze

Dlatego, e je mio zrodzia prawdziwa.

Lubi gniew Tytanowy, co nie dry przed niczem

1 Helikon rozburz, jak lich gar ziemi:

Lubi bole, gdy zami przemawia krwawemi -.

Lubi zapa ze zotem od gromów obliczem.

Poeta potrafi „wstrzsa" ludzi pieniami na-

tchnionemi, potrafi ich za sob pocign, jeeli

sam .,uczuciem jak wulkan wybucha", bo jak

„wiat z lawy wulkanicznej poznaje gb ziemi",

tak „z krzyków namitnych" poety „pozna g-
bie ducha".

Wpatruj si w objawy ycia i bd sob! —
oto w streszczeniu rady i wskazówki dane przez

Gomulickiego poetom w odpowiedzi na pytanie:

gdzie pikno. Rady-to zdrowe, a jakkolwiek ich

nowo jest dosy stara, nic to wszake nie uj-

muje ich trafnoci, tembardziej, i tak s sfor-

muowane, e ze strony rozumu badawczego nie

napotykaj opozycyi.

Czy autor mia je zawsze na pamici wte-

dy, gdy sam tworzy w rónoczesnych i ró-

norodnych usposobieniach ducha?
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Z usposobienia i upodoba pierwotnych jest

on nie mylicielem, cp nad zagadnieniami wszech-

wiata najchtniej rozmyla lub nad bolesn

dol vicywilizowanych narodów si zastanawia,

ale poet, który piewa o mioci i naturze,

a zadowolnienie najwiksze znajduje w marze-

niu i uudzie ; yjc atoli w czasie, kiedy prze-

mone okolicznoci i prd ogólny przedstawiaj

kademu mylcemu czowiekowi do rozwaania

i rozwizywania naglce sprawy spoeczne, za-

j si niemi musia i, z niejak zapewne go-

rycz w sercu, lecz z poczuciem nieuchronnej

koniecznoci, pomieci na czele zbioru swoich

poezyj dzia zatytuowany : „Pie w subie
wiata", przypominajc tym napisem Schillerow-

skiego Pegaza w jarzmie. Poeta jednak, pogo-

dziwszy si z losem, nosi to jarzmo swobodnie

i z godnoci.
W wierszu: Dwa glosy ^ odpowiadajc na za-

rzut bezuytecznoci poezyi w pracy spoecznej,

w walce z matery, w olbrzymiej fabryce wiata,

roztacza Gomulicki obraz caej armii ludzi, „co

przegraa cik ycia bitw" i w cich dusz
poety ,,rzuca, jak do urny, ból swój i zorzecze-

nia, kltwy i modlitw", wykazujc, e te walki

duchowe, przez poet opiewane, warte s przy-

najmniej tyle, co wysiki armii, pracujcej

w pocie czoa w wielkiej fabryce wiata.

„W ksigach drzemi czyny, jak w chmu-
POECI POLSCy. 13
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rach groin zoty" — powiada, odpierajc zdanie,

jakoby poeci znali tylko „gupie nerwów nie-

pokoje", a w rozwiniciu tej myli o bohater-

skim nastroju pieni, woa:

Ty dzielisz pie od czynu? Wspomnij Tyrteusza,

Za którym lud lawin potoczy si w pole'_

Bohaterów pie tworzy i uniemiertelnia...

W donie mów miecz wciska, laur kadzie na gowy
I kreli pierwszy zarys spoecznej budowy,
Któr koczy powszednich pracowników kielnia.

Pie nie jest gobic, która sodko gi-ucha,

Gdy jej dobrze, a cierpic, równie sodko kwili —
Idzie ona do boju jako szermierz ducha,

A nigdy i przed nikim czoa nie uchyli,

W takiem odparciu pocisków przeciw poe-

zyi miotanych tkwi prawda niewtpliwa, o ile si
rozwaa cakowity rozwój twórczoci w dziejach

powszechnych, lecz w bezporedniem zastoso-

waniu do naszych najbliszych stosunków dwi-
czy, niestety ! przewanie frazeologia tylko. Nie

mamy dzisiaj Tyrteuszów nie tylko tam, gdzieby

ich gos by tiumiony, ale i tam, gdzie mógby
si rozlega swobodnie. A nie o Tyrteuszów tu

idzie w dosownem znaczeniu, lecz o tych wo-

góle, coby myl jak wielk i genialn stali

si istotnymi przodownikami narodu, coby rze-

czywicie „krelili pierwszy zarys spoecznej bu-

dowy", coby inicyatorami byli jakiej lepszej,

janiejszej przyszoci. Poeci dzisiejsi zbolali,
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znkani, zmuszeni do bronienia ju tylko racyi

bytu swojego, nie posiadaj ani odwagi, ani siy,

aeby choby zamarzy jedynie o przodowaniu

w spoeczestwie. W rozlege pomysy ubodzy,

albo przetwarzaj w obrazy poetyczne to, co

rozum analityczny ju zbada, co do katechi-

zmu nauki przeszo , albo te wysikom tym
zorzecz i usiuj bezskutecznie pochód prawd
niemiych sobie powstrzyma. Braknie im tyta-

nicznego pdu, którym niegdy ich poprzednicy

porywali za sob tumy, braknie im tej wiary

prawdziwej, gbokiej, niepokonanej, w mono
przetworzenia budowy spoecznej za pomoc pie-

ni, tej wiary, która lubo nie ziszczona, stano-

wia przecie potg wieszczów narodowych,

I dlatego nie dziw, e królewskie miejsca trac
a schodz w tum „powszednich pracowników",

manipulujcych nie „kielni", lecz piórem, szcz-

ni, jeli ich talent uczyni zado potrzebom

duchowym spoeczestwa.

W poezyach Gomulickiego spotykamy si
z ca naj drobni ej szczeblowan skal uczu
ludzkich, poczwszy od dziecinnego napawania

si uciechami ycia a do beznadziejnego wes-

tchnienia za mierci; a to wszystko wypiewane
z jednakowem mistrzowstwera w wierszach, uka-

danych jak najrozmaiciej, zarówno w zwykej
strofie czterowierszowej jak i w wykwintnej for-

mie sonetu, oktawy, tercyny, lub te we wspa-
13*

I
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niayoh aleksandrynach naszych, idcych sfornie

jak onierze — dwójkami. Jest ten poeta, jak

wikszo spóczesnych, wirtuozem treci i for-

my, rozporzdza i wadnie najrónorodniejszymi

tematami, poddaje si najsprzeczniejszym uczu-

ciom, wypiewuje na najdowolniejsze napozór

tony, wchaniajc te prdy, jakie przebiegaj

w naszem i wogóle europejskiem spoeczestwie.

S zatem w poezyach Gomulickiego rzeczy

smutne i wesoe, powane i lekkie, sarkastyczne

i pogodne, rozumne i trzpiotowate. I nic natu-

ralniejszego: liryk piewa, gdy ma ku temu

jak pobudk; od rodzaju pobudki i od chwi-

lowego usposobienia zaley rodzaj utworzonej

pieni; jak nie powstaj odrazu, ryczatowo, tak

te nie mog by ocenione naleycie, gdy si

je odczytuje jedn po drugiej wród tego sa-

mego usposobienia i otoczenia...

Ale mimo to wszystko jest co, co pieni te

z sob czy, co je cechuje znamieniem wska-

zujcem, e one wyszy z takiej a nie innej du-

szy. I to co wspólnego nie polega jedynie na

frazeologii poetyckiej i toku wiersza; tkwi ono

gbiej, bo w umyle i sercu poety; nie potrze-

buje by ono czem cile i dokadnie okrelo-

nem, jakim staym pogldem na stosunek poety

do wiata i ludzi; sama ju bowiem nieokrelo-

no moe si sta cech znamienn twórczoci

poetyckiej.
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Jak jest ta cecha w utworach Gomuli-

ckiego ?

Nie jest ni optymizm, bo poeta jasno i wy-

ranie owiadcza w wierszu p. t. Z listii^ e pra-

gn wprawdzie gorco wej na ten wygodny
gociniec, wiodcy ku przybytkowi, gdzie „bó-

stwo harmonii króluje widomie , niebo jest

stropem, listki ró podnóem, a cichy pielgrzym,

który po niem kroczy i depce kwiatów stufarbne

kobierce, ma bkitami napojone oczy i w wie-

tny kryszta zakrzepnite serce"; — lecz, nie-

stety ! napróno, gdy dotd po ostrych musi

brn kamieniach, dotd bol go niespacone

winy i ycie ofiarnicze, a nie widzc szczytu

ludzkiej doli, nie wie, czy w mroku ginie czy

w bkicie

:

I ju przed mierci nie zakocz boju,

1 ju przed grobem nie znajd spokoju;

Zawsze mi tward bdzie ziemska gleba

I faszywymi ziemskiej pieni tony;

Bo wiem, e aby w zgodzie niezmconejy z przeznaczeniem blizkiem i dalekiem

I aby nie dre... na to by potrzeba

Czem mniej, czem wicej, lecz ju—nie czowiekiem!

Mimo jednak tego przejcia si ndz ludzk
i dysharmoni zjawisk spoecznych, poeta nie

popada w drug ostateczno, nie staje si pes-

symist. Czy kotwic ocalenia jest dla niego
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wiara w opatrzne rzdy Boga, jakby wnosi
mona z Modlitwy i z kornej rezygnacyi wyra-

onej w wierszu Bóg tak citce! '; — czy te silne

przywizanie do ycia i ch^ korzystania z jego

uciech, których istnienie poeta uznaje, jakby to

wynikao z paru anakreontycznie podkasanych

wierszyków, a mianowicie z tego, co ma napis

Piosenka; — do, e autor, cho cierpi i boleje

nad nieszczciami ludzkiemi, cho niekiedy od

uczucia rozpaczy ledwie obroni si moe, nie

bajronizuje, .ani hartmanizuje, poczytujc dobro

i zo, zo i dobro za jednakowo i równomiernie

rozwinite w wiecie pierwiastki.

Nie moe atoli przyj do jakiego filozofi-

cznego ukojenia, chocia wie, e szuka go mo-

na w rozwaaniu wiecznotrwaych a zawsze

prawu ulegych zjawisk przyrody (Fragment

w „Lirze polskiej" str. 108); gdy wyobrania

jego jest zbyt ruchliw, a uczucie zbyt ywe,
lubo nie namitne ; woli wic poddawa si wra-

eniom, anieh panowa nad niemi, woli naprze-

mian mia si i paka, anieli patrze na wszy-

stko rozwanie a spokojnie. Zyskuje na tem

jako poeta; odczuwa sj^mpatycznie boleci i ra-

doci cudze, umiejc im nada wyraz barwny,

bezporednio z ycia lub ducha wasnego wzity.

') Wiersze te znajduj si tj-lko w wydaniu z roku

1882 w „Lirze polskiej"; w nastpnem zostay pominite,
f
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Nie wszystkim, co prawda, w jednakowym

stopniu. Najchtniej, bo najczciej, maluje Go-

mulicki uczucie mioci z jego strony marzy-

cielsko-zmyowej wród piknego a zwykego
otoczenia natury. Pikno przyrody i czar uczu-

cia zlewaj si w jedn cao jakiego cichego

marzenia, w którem wszystko nabiera niewy-

sowionego uroku, i wszystko innem, lepszem,

milszem si wydaje anieli w yciu rzeczywi-

stem. Mikkiemi, agodnemi barwami odtwarza

poeta objawy takie; a ta zgodno formy z tre-

ci fnadaje tym utworom cech artystycznego-

wykoczenia, które kae zapomnie, e temat

i motywa s ju wielce stare. Najwicej wie-

oci posiadaj moe: Czary:

Zdaje mi si, e zociciej

Pal si latarnie.

e posgi poród lici

Mrugaj figlarnie;

Zdaje mi si, e pojazdy

Do rytmu turkocz,

e nie wiece, ale gwiazdy

W ulicach migocz;

Zdaje mi si, e tczowo
Lni kamienic ciany,

e mozajk marmurow
Chodnik wykadany;
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Zdaje mi si, e przechodnie

W umiech stroj twarze,

e ich serca bij zgodnie.

Jak motki w zegarze

;

Zdaje mi si, e krzewin
Wstrzsa nimfa pocha.

e z ogrodów szepty pyn:
Kocham, kochasz, kocha;

Zdaje mi si, e w lazurze

Mkn anielic wianki,

e mnie wabi oczy due
Z za kadej firanki...

j,— Na Minerw ! na Darwina !

Bracie, ty majaczysz

!

Napie si pewnie wina,

Lub palie hacz3'sz",..

Tak, co zudze mych przyczyn,

Zgadlicie najprociej

Odurzyo mnie dzi wino...

Wiosny i modoci!

Podobnie ' uroczemi lirykami, w których za-

chwyty nad powabami ciaa, wieoci cery,

czarownym umiechem, weso rozmow prze-

waaj, s: Chloe, Nie odchod, Zbud si i su-

chaj, Anielskiej, Marmurowej, Co mówi poranek^

a po czci take duszy poemacik : We dwoje.

Mamy tu najprzód adny sielski krajobraz:

Milczc, nad strug siedzimy bkitn.
Wkoo gaj szumi i czeremchy kwitn,
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Przez licie soca wdziera si ulewa.

Muskajc warkocz od jedwabiu gadszy,

W lusterko wody biaa brzoza patrzy,

Na brzozie usiad sowiczek i piewa.

Po mchu zielonym lene pezn bluszcze,

Woda kamykom co gada i pluszcze,

W pluszczcej niebo dwoi si i drzewa.

Po mniej udatnym opisie osobj'^ i ubioru

dziewczyny i przedstawieniu uczu modzieca,

co do warg swych tuli jej rczk malek, znowu

nastpuje przeliczny obrazek przyrody wiej-

skiej, potem przedstawienie wraenia, jakie na

suchajcym wywar piew dziewczcia „o Kali-

nie", a dalej wyznanie troch za kunsztownie

wyraone przez porównanie dziewczyny do so-
ca, nadajcego wszystkiemu ycie i barwy, bo

oto, po soca „pogrzebie"

Za sieci krzewów dzienne zorze gasn.

Hukaj sowy i twarz niejasn,

Przez olch gazie penia patrzy blada;

Znikaj farby kwietnego kobierca,

Struga pi martwo, bo strudze brak serca.

Zotego serca, co z chmur na ni spada.

Dziewczyna zrozumiaa wyznanie, przetoma-

czya je na jzyk prosty, powszedni i zamiaa
si — ale by to miech udany; w jej sercu

ttnio uczucie niespokojne, niepohamowane :
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Znaga ci czuj ca w byskawicach,

U warg mych wrzcych, przy piersi, na licach

,

Gaj szumi, w strudze soneczna drga uska...

W innych lirykach s take adne ustpy,

wiee i dobrze utrzymane porównania, ale ca-o mniej jest zadawalniajc.

W ^Non omnia rania"' poeta opiewa odwie-

dziny dziewczcia — „niezbyt moe skromnego

jak na kapank zimnokrwistej "Westy, lecz Nim-

fom równego" — w izdebce studenta, „co rzadko

chrzsty spódniczek pamita, a czciej — myszy

zgodniaych szelesty", — i rozpamitywajc,

jaki kontrast tworzya jej modo i jej suknia

perkalikowa ze zbutwia ksig, na której usia-

da, dochodzi do tego przekonania, „i za lat

trzysta i z naszej mdroci tylko zbutwiae po-

zostan koci — dziewczt za lica zawsze b-
d wiee", rozumie si nie tych, co przed trzy-

stu laty siadyway na dzieach Alberta Wiel-

kiego.

"W innej pieni (r,Gdy hocha^z'^) zachca ko-

biet do wycznego powicenia si wybranemu

dusz i ciaem, nawet wówczas, gdy on jej da-

rów odpaci nie zdoa, bo „kto kocha, bardziej

jest z bóstwem zbratany, ni kto kochany".

We „Wniebowzitej" opowiada o „nieszcz-

liwej nieszczciem innych", która „chona
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w siebie smutek wszechrzeczy, rozlany po nie-

bie, gwiazdach i morzu, obokach i ziemi"... ale

dla ukochanego miaa „wesoe sówka, umiechy
cukrowe, pier pen aru, pen marze gow,
w ciemnociach oczu fosforyczne byski, krótkie

piosneczki i dugie uciski"; jej pocaunek „mia
co w sobie z powabu stokrotki, któr dzie-

wczyna, wyjwszy z warkocza, daje lubemu",

podobny by winu, „co nie odurza, ale rozwe-

sela, i mia potg cudownego ziela, które do

skarbów ukrytych prowadzi".

W wierszu ^Na dzie dohry'^ wysuwa szereg

komplementów, jak szereg pere , nie nowych
wprawdzie, jak nie nowem jest to porównanie,

ale nie traccych przez to swej ceny.

yjNad brzegiem morza i nieskoczonoci"- rozko-

chana w sobie para bdzi senna, jakby z cia

wyzuta, „suchajc w cichem zmysów upojeniu,

jak wrzawa miasta z wrzaw fal si kóci", za-

dowolona, ze nikt jej nie rani spojrzeniem cie-

kawem, e niczyje miechy czaru chwili nie

posz... "Wród takiego upojenia, mówi poeta:

^gty gstniejcej biaa, mokra fala

Zatapia domy, gasi ksiyc zoty;

Lecz im si bardziej wiat od nas oddala,

Tern blisze siebie s nasze istoty;

Chwilami, patrzc na wiata, co bledn,
Zda si nam, emy nie dwoje, lecz jedno...
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wite zudzenie! Czy si w niem nie mieci
Zachwyt najwyszy i sia i szczcie?
Ach! czowiek doszed gównej bytu treci

Przez takie ducliów' cudowne zamcie,
I niech si jak chc dni jego wypeni,
On ju szczliwy — bo y ycia peni.

artobliwie zabarwion history mioci mo-
dego prowincyonalisty, który przyby do War-

szawy szuka zajcia
,

przedstawia poemacik

p. n. „Kocia". Modzieniec cicia skorz3'sta

z listów polecajcych „od wuja i stu ciotek",

ale nie na wiele mu si one przyday ; za to

bez jego przyczynienia si zagustowaa w 16

letnim chopcu prezesowa. Ale Otton nie umia
si pozna na tym gucie, który dla jego ka-

ryery móg si sta poytecznym, sam natomiast

poczu wielk skonno do kwiaciarki „Koci'^.

Rozmawiali z sob mao, a raczej nie rozma-

wiali wcale sowami, t3dko oczyma, bo mieszkali

naprzeciwko; raz zetknli si na schodach i roz-

biegli si czemprdzej : drugi raz listek kwia-

tka moe naumylnie upuszczony przez Koci
podj modzieniec, ale popieciwszy si z nim,

odniós go jako zgub ssiadce. Romans ten

bez wyrazów mógby zapewne cign si dugo,

gdyby nie przypadek. Zadumanego Ottona spo-

tkaa raz w ogrodzie prezesowa, pocigna za

sob i próbowaa na nim siy wdzików. Gdy

mu kazaa wyszuka sobie komara pod brod,
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i gdy si ku niej bardzo blizko nachyli, rozle-

gy si dwa krzyki: prezesa i kwiaciarki; pre-

zes odpdzi chopca od owocu zakazanego

,

a kwiaciarka odepchna go od siebie jako

zmiennika. Tre sama tego poemaciku nie za-

leca si niewtpliwie pomysowoci, ale o tre
poecie nie bardzo chodzio, uy on formy opo-

wiadania na podobiestwo Sowackiego w Be-

niowskim , do wypowiedzenia pewnych uwag

i refleksyi, którym umia nada lekko, wdzik
i rozmaito. Cao jest powiewna jak puszek

kwiatu i po przeczytaniu na drobne rozpada si

pateczki i nitki.

Uwielbienie dla natury, zamiowanie wiej-

skiego krajobrazu i atmosfery wiejskiej wido-

czne s w nader wielu pieniach Gomulickiego

;

powici on atoli wypowiedzeniu tych uczu
osobne dziay w swej ksice zatj^tuowane

:

„Z ksigi przyrody" i „Sub tegmina".

W pierwszym dziale zwracaj na siebie uwa-

g przedewszystkiem : Pustkowie i Pod toporem.

Troch w nich przecignity ton patetyczny.

W Pustkowiu znajdujemy wprawdzie wiele pi-

knych obrazów, lecz ich obfito szkodzi jedno-

litoci wraenia ; osobno wzite s adne, razem

poczone gmatwaj si. Bd-to znaczny; wi-
kszy jednak jeszcze tkwi w tej przesadzie, z jak
autor myl sw gówn, groz pustego serca,

przeprowadzi usiuje. Stara si poeta dobra
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barw jak najczarniejszych, jak najbardziej po-

nurych; a w tem staraniu nie widzi sprzecznoci

powstajcych pod jego piórem. Odmalowawszy
okropnoci wojny, tej „konwulsyi ludzkoci",

sili si na wykazanie, e straszniejsz jest cisza,

bo t cisz jest rozpacz, jest grób; nie spostrze-

gajc, e takich rozpaczy i takich grobów do-

starcza wanie w wielkiej iloci wojna. Po tym
kontracie obraz opuszczonego domu, który nie-

gdy oywiay gwary ludzkich gosów i mie-
chy szczcia rodzinnego, ju nie moe zrobi

wraenia, ju jest za saby, nie dlatego, eby
sabo by malowany, bo owszem sam w sobie

jest wielce udatny, — lecz dlatego, e nast-

puje po daleko jaskrawszym. A w zestawieniu

z wierszem noszcym napis : Pod toporem, gdzie

„obraz pustki po lesie wycitym" poczytuje

autor za smutniejszy od obrazu „aweczki ma-

ej, co pomni zmarej kochanki pieszczoty", pra-

wdziwo uczucia, które natchno Pustkowie
,

podlega pewnemu zakwestyonowaniu, tem bar-

dziej, e ów wycity las sprawia na poecie smu-

tne wraenie nie ze wzgldu na dobro ogólne

kraju, lecz ze wzgldu na „ból drzew", zawo-

dzcych pod toporami pacz wielki... To ju
chyba romantyczny sentymentalizm. — Po tych

dwu wikszych utworach, malujcych ycie przy-

rody, wymieni naley piosenki i uwagi, nie mo-

gce z tamtemi rywalizowa, ale posiadajce
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piknoci czstkowe, jako to: Bzy zakwity... Je-

sie, Zima., Gwiazdy.

Dzia, zatytuowany klasycznie Suh tegmina,

co przypomina Sielanki Wergiliuszowe, przed-

stawia poet, uciekajcego na wie, by zapo-

mnie w cieniu drzew, pod przykryciem bkitu,

o ksikach, obrazach, koncertach, dziennikach,

teatrach i fabrykach — i wypocz na onie

matki -przyrody. Nie jest to jednake sielankowe,

sentymentalne zatopienie si w urojonych wsi

urokach, wyzoconych i wybkitnionych „ci-k wieszczów prac, bo poeta zna cierpienia

i brzydkie strony wsi rzeczywistej, — ale jakby

panteistyczne „zespolenie si miosne z ziemi'%

o którem powiada w zakoczeniu tej wycieczki

wiejskiej, przedstawionej w 7 licznych sonetach:

Zwolna si cay trac we wszechbycie

I snem odrbne zdaje mi si ycie,

Ten szlak samotny, aobny, tuaczy...

Wzlatam w wietrzyka subtelnym podmuchu,

Byszcz w grze wiate, pyn w chmurek puchu —
Lekko mi, bogo — wiem, co umrze znaczy !...

Ostatnie to wyraenie, bdce jakoby paro-

dy znanego : wiem, co to by ptakiem ! — uwa-

a trzeba raczej za koncept, anieli za wyraz

rzetelnego i gbokiego nastroju lub przekona-

nia; wiemy ju bowiem, e poeta dostrzega
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w yciu dosy powabów, aeby mia ch do-

browolnie si ich pozbawia, a prócz tego, jak

si zaraz przekonamy, autor nie myli si usu-

wa z widowni prac i zachodów, bólów i cier-

pie ogólnych. Zna on, odczuwa i rozumie drgnie-

nia spoeczne wród mas i lubo jest czcicielem

pikna, nie zatapia si w wygodnym epikurei-

zmie, nie szuka ochrony dla siebie i sobie podo-

bnych w przybytkach czystej sztuki, lecz wie.

e gód ndzarzy, których jest tyle na wiecie,

przedewszystkiem zaspokoi potrzeba, jak to

czytamy wierszach : Godnego nakarmi, Bez chleba,

Na zgliszczach. Przedstawiwszy cierpienia wygo-
dzonego kamieniarza w przepysznych tercynach.

przemawia poeta do ogóu:

O wznomy piknu wspaniae otarze,

Marmur i zoto nieci rzucaj blaski,

Wino nieci szumi w krysztaowej czarze;

Skro .strójmy w róe, twarz w wesoe maski.

Myl nasza socem niech bdzie pojona,

A such zamknity na niesforne wrzaski;

Wieami tumów prujmy chmurom ona,

Niech posg kad przyozdabia nisz,

Rzeb koronkowych niech byszczy zasona;

Niech nas pie wieszczów dopóty koysze.

A kad\' smutków daremnj^ch zaniecha,

I myl pogry w olimpijsk cisz,
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Wesoe tylko budzc w yciu echa;

Niechaj ofiary bior od nas wszdzie

:

Mio i rozkosz, pikno i ucieclia...

Lecz wprzód—niech godnych poród nas nie

[bdzie I

Jak w wyliczonych dopiero co wierszach

brzmi wspaniale gbokie wspóczucie dla cier-

pie mas wogóle, tak w poemacie „ydzi" prze-

jawia si to wspóczucie dla biednych, pogar-

dzanych i poniewieranych tumów ludu, niegdy
wybranym nazywajcego si. Gomulicki wyprowa-

dza na scen rónorodne gosy potpiajce ów
lud i skazujce go na zagad z powodu przy-

war waciwych rasie, wród nader nieprzyja-

znych okolicznoci rozwijajcej si, a sam pod

imieniem „poety" gosi sowa wyrozumiaoci
i miosierdzia. S w tem przemówieniu i uczu-

cia podniose i myli zdrowe, ale caoci nie

zdoa autor uchroni od nieco oschego tonu

dydaktycznego.

Niema go wcale w wierszu, który do arcy-

dzie Gomulickiego w tonie patetycznym zali-

czy naley, a który ma napis: El mole rachmim.

Poeta przypatruje si weselu ydowskiemu
na mieciach

;
przed nim brudne podwórze, bru-

dni i pospolici ludzie. Wedug tego pierwszego

wraenia maluje obrazek realistycznie wierny:

wszyscy wydali mu si istotami zwykemi, „co

POECI POLSCY. 14
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strzeg z równ pilnoci bród swych, jak wiary

i mienia".

Wtem zabrzmia piew na nut pogrzebow,

gdy oblubienica bya sierot. Z pocztku pie
pyna spokojnie, niosc do stóp Pana ból ser-

deczny, powstrzymywany si rozwagi
;
potem

przesikszy smutkiem, jaki z grobów wieje,

rosa w moc i ju nie jednej mogiy, lecz gro-

bów miliona staa si gon paczk, która za-

wodzia nad komi Izraela, po caej ziemi roz-

sianemi, i nad tern, e na grobach chwast porasta

guchy, i nad tem, e skarlay sabe synów po-

kolenia i e ta noc niewoli tak duga, tak du-

ga!... A gdy piewak wspomnia wit Jeruza-

lem i bezlitosne losów okruciestwo, ndz,
przeladowanie, tuactwo i szczcie utracone

nazawsze ; to cae zebranie zawrzao ogromnym,

beznadziejnym krzykiem...

1 wtedy te nastpio przemienienie w oczach

poety: nie widzia ju szpetnych plam na bal-

dachimie, nie razi go Icek ani jego imi, nie

razio otoczenie :

Podwórko!... Nie! to bya ju kwietna dolina,

Kdy, u stóp Libanu, co si w niebo wspina

I lasem ciemnych cedrów szumi, jakby piewa.

Ksiyc na t dolin zdroje srebra zlewa,

Niebo j nakrywao krysztaowym dzwonem,

Pustynia przewiewaa tchnieniem rozpalonem,
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A palmy ochadzay waclilarzami z lici.

Midzy ziemi i niebem nie byo zawici.;

Twarz Jehowy pati-zya z góry umiechnita,
Bogosawic dolin, ludzi i jagnita;

Tum wiernych szepta mody i kania si Panu,

W powietrzu pywa zapach nardu i szafranu,

Strumie jak w, rozwija srebrnouskie sploty. —

Wszystko wyszlachetniao, uidealizowaio sitj

pod tchnieniem prawdziwej boleci i jej pra-

wdziwego wyrazu w piewie.

Poemacik ten jest doskonaym nawet pod

wzgldem szczegóów; jeden tylko wiersz osta-

tni mci ogólne wraenie. Gomulicki z rozmysem
oczywicie powtórzy tu z ma zmian ten sam
wiersz, który w czci pierwszej, przed piewem,
umieci. Tam , malujc z dobroduszn ironi

obrazek podwórka ydowskiego, powiedzia, e
„niebo od gwiazd byszczao jak szabanik zo-

ty" — i porównanie to zupenie odpowiadao
nastrojowi; ale gdy po owem poetycznem prze-

mienieniu, znowu czytamy, e „gwiazdy tak

byszczay jak szabanik zoty", czujemy fasz

psychologiczny; wród podniosego nastroju po-

równanie to staje si trywialnem; gdy si wszy-

stko uidealizowao, niepodobna, aeby ten jeden

szczegó pozosta niezmienionym.

Dobrym jest take wiersz z okolicznoci gwa-
tów grudniowych r. 1881 popenionych na y-

14*
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dach w Warszawie, wiersz p. n. Glos zelonego

tylko e w nim przemaga swada retoryczna nad

poetyckiem obrazowaniem.

Niema tego tonu retorycznego w poezyach,

powieconych zobrazowaniu ycia powszedniego

iw malowaniu smutnych, bolesnych przejsc du-

cha. Wszystko tu yje, drga, lni si i byszczy;

naisubtelniejsze nawet odcienie wzrusze znaj-

dui swój waciwy, najzupeniej do treci do-

strojony wyraz. Zwróc tu uwag na opowiada-

nie o losach cudzoziemki-nauczycielki rFrancu.

dcal w którem prawdziwy humor janieje, na

peen bolesnej prawdy Pogr.eh aJctora, na zrczn

[ powabn WarszawianTce, na nieporównanej lek-

koci i werwy ironiczne obrazki z ycia miej-

skiego ,
zaklte w mistern form sonetów

:

Ogródelc na przedmieciu, Na hutawce, Odpoczywa

lepy, Na wodzie, Tajemnica róy, Nazhy luhvt Bal-

lon Rodzina, Wspomnienie, Ostatni cygan, Faryas.

Wdzik,tym utworom waciwy, nie da si wykaza

przez streszczenie i rozbiór; potrzeba je czyta

i odczuwa. Oto przynajmniej jeden z nich:

Lat pidziesit way pieprz i kaw -

I rwc wszystkie serdeczne ogniwa,

Depczc mio, modo i zabaw,

Zebra miljon. Dzisiaj odpoczywa.

Jego paac — sen zmieniony w jaw,

Jego ogród - Arkadja prawdziwa:

Kwiaty przed nim gn gówki jaskrawe,

Chór sowików pier dla niego zrywa.



— 213 —

Oto siedzi w swym wózku, jak w niszy;

Kurcz ma w nogach^ na oczach lepot;
Stó odepchn z jedzeniem — i dyszy...

Có wic zyska za serca martwot,
Za dni w mroku wleczone i ciszy? —

Do wygodnej trumny wieko zote!

agodnem i spokojnem malowidem ciciego

a bezbrzenego smutku wciska si do duszy

SUlndchen^ przypomnienie muzyczne krótkich bo-

goci ciwil, póki zbolaego serca grób nie przy-

tuli. Si wyraenia wymownie si zapisuj

w pamici Piouny, skarga na cierpienia dotkliwe,

zakoczona prob o mier, jako jedyne na nie

lekarstwo. Scena Na balu, gdzie poeta opowiada

roztaczonej kobiecie o losach jej dziecka po-

rzuconego wród ludzi i zmarego, chocia razi

troch nieprawdopodobiestwem jako cao, po-

siada w czciach swoich moc wzruszajc do

gbi. Gdy odszczególnimy jeszcze dwa utwory:

Z nizhich lotów, bdcy wymownym wizerunkiem

ndzy, i Na Kanonii, gdzie znów bieda z weso-

ej przedstawiona jest strony i opromieniona

umiechem ironii z samej siebie ; to bdziemy
mieli mniej wicej wszystko, co w poezyach

swoich Gomulicki zobrazowaniu cierpie ciaa

czy ducha powici.
Namitnego upojenia i szau rozkoszy nie

lubi przedstawia nasz autor, chocia tam, gdzie

tego przedmiot z koniecznoci wymaga, jak up.
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w wierszu powiconym Henrykowi Siemiradz-

kiemu, potrafi odtworzy plastycznie scen wyu-
zdanej rozpusty w Romie staroynej.

W pochwaach pisanych dla artystów i poe-

tów przewaa jednak retoryka, jak to widzimy
w wierszu na cze Szekspira i na cze Jana
Matejki skrelonym. S tu ustpy przeliczne,

ale zbyt czsto ogólniki zajmuj miejsce ywych
i barwnych szczegóów, które nadaj wyrazisto
bez deklamacyi sowu poetyckiemu.

Podobne zalety i podobne wady maj u Go-
mulickiego objawy siy w tonie satyrycznym.

W zbiorze jego poezyj jeden jest obrazek Syna

obywatelskiego, odwzorowany widocznie z natury,

bez przesady, poprostu a z werw, i jest drugi

obrazek Czarnej damy (tylko w ,,Lirze polskiej")

t. j. dewotki i hipokrytki, skrelony z pewn
afektacy óciow, która odbiera donioso po-

ciskom satyrycznym, gdy osob ludzk w ka-

rykatur przemienia, chocia poeta zamiaru tego

zapewne nie mia.

Pod wzgldem kompozycyi Gomulicki jest

zupenym panem siebie w utworach drobnych,

które obrabia jak cacka artystyczne: w wi-
kszych natomiast nie obmyla dokadnie nastp-

stwa okresów i daje si unosi swobodnemu ko-

jarzeniu si wyobrae, ale i tu atwo mu przy-

chodzi zawadn trudnociami, jak to widzimy

w El mole rachmim.
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Co do dykcyi. to ta, wyksztacona na poe-

zyach Sowackiego, zawsze jest wykwintna, cza-

sami tylko troch wymuszona. Obrazowo nie

polega tu tyle na plastycznym rysunku, ile na

doborowych przenoniacli, któremi poeta osania

nawet nastrój retoryczny, bdcy u dzisiejszych

naszych i nie naszych twórców tak czstem zja-

wiskiem. "Wiersz wszdzie u Gomulickiego pi-

kny, a rymy wytworne, jzyk czysty i bogaty.

"W ostatnich czasach odda si Gomulicki

wicej prozie, rzadko jedynie przypominajc si
ogóowi poetyckim talentem swoim, który do

wielkich lotów si nie zrywa, ale we waciwym
sobie zakresie tworzy i tworzy rzeczy prawdzi-

wie pikne i artystycznie wykoczone.



YIL Czesaw Jankowski.

Pi mamy dotychczas zbiorków poezyj Cze-
sawa; pierwszy wyszed w r. 1879, drugi w 1881.

trzeci w 1884, czwarty p. t. „Capriccio" w 1889,

pity p. n. „Eymów nieco" w 1893. W kadym
nastpnym wida doskonalenie si poety pod
wzgldem formalnym, technicznym; we wszy-
stkich jeden ton zasadniczy przemaga.

Czesaw jest poet nawskro uczuciowj-m.

Nazwa si on sam (w „Capriccio") trubadurem
redniowiecznym, zabkanym w wieku XIX,
marzcym wci i piewajcym o kwiatach i mi-

oci. Piosnki swoje przyrównywa do pereek
rosy, co „byszcz i dr na kwiatach w noc
majow"; obmówi si nawet troch, powiadajc,
e piosnki te, co „pieszcz, cauj", s dla dam,
„marzcych w buduarach". S one istotnie mik-
kie i agodne, nawet w ironii i szyderstwie; ale

poniyoby si je moe, gdybymy je chcieli

naprawd powici jedynie „damom w budua-
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rach". Zasuguj one na los nieco lepszy. Wpra-

wdzie jest w nich duo wdzicznych kaprysi-

ków, które si zdenerwowaniem buduarowem

tomaczy mog; s w nich jednak i uczucia

serdeczne , które zarówno w budarach jak

i w zwyczajnych prostych pokoikach znajd
mie przyjcie.

Czesaw jest wielbicielem Heinego; szczero,

prawd i si uczucia ukrywa, z obawy niezro-

zumienia lub wymiania, poza umiechem ironii,

poza sceptycyzmem sów (któremu przeczy dre-

nie wewntrzne, pragnce, eby sów tych nie

wzito za cakowit prawd serca), poza nie-

wiar w stao i trwao mioci, poza swa-

wolnymi czasem wybrykami. W umiejtnoci

utrzymania si na granicy midzy sentymental-

noci a cynizmem, w umiejtnoci prawdziwie

„humorystycznego" sposobu traktowania uczu
i sytuacyj, Czesaw naley do najwytworniejszych

zwolenników mistrza niemieckiego, umiejc uni-

ka popenianych przez niego trywialnoci.

Z nowszych poetów niemieckich lubi Cze-

saw szczególniej Scheffela i Baumbacha, o któ-

rych napisa pikne studya („Dwie sylwetki")

i z których przeoy kilka adnych piosenek,

midzy innemi bardzo udatny satj^rycznj'' wier-

szyk Baumbacha p. t. Kurz, wymierzony prze-

ciwko tym zbyt troskliwym gosposiom, co to

„z brzaskiem ujwszy w do mioteki prt, jak
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dom szeroki, dzie dugi, pdzaj kurze ze

sprztu na sprzt i z jednej izby do drugiej".

Z francuskich poetów XIX stulecia Musset

jest oczywicie ulubiecem Czedawa; lecz i sta-

rzy mistrze poezyi prowansalskiej z XII i Xni,

a francuskiej z XVI stulecia maj u niego a-

ski niemae ; rozczytuje si w nich z upodo-

baniem.

e z naszych poetów Sowacki a po nim

Asnyk wywarli na Czesawa czar swój przemo-

ny, o tem, znajc ogó spóczesnej twórczoci

naszej, z góry mona by uprzedzonym.

Czesaw w pocztkach swego zawodu zupe-

nie szczerze si przyznawa do niemonoci wy-

nalezienia nowych tematów i do zalenoci od

wielkich mistrzów natchnienia

:

Ju wypiewano
Wszystko na ton rozmaity ;

Niebios bkity,

Majowy wieczór i ranek

Pocho kochanek,

Twarz tzami zalan

Ju wypiewano...

9

Przyznawa si równie, i sysza ostrzee-

nie , aeby nie szed drog przez wieszczów

utorowan, „yjc ich pieni echem, skr ich

ducha", gdy
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dzisiaj poeta

Dobi si sawy nigdy nie potrafi

;

Chwyci z Heinego co a co z Musseta,

Bynie i /ganie — we wasnej parafji.

Istotnie Czesaw obraca si z pocztku

w kóku pomysów niezbyt obszernem i pomy-

sy te wypowiada w formie, która niezawsze za

poprawn uchodzi moga. Zdawao si, e pieni

swoje wysnuwa nie tjde z dowiadczenia y-
ciowego, ile z rozczytania si w utworach Goe-

thego, Heinego, Sowackiego, Syrokomli, Asnyka.

Znalaz on — jak sam wyznaje — kilka wie-

tnych szmat z królewskiej mistrzów swoich

odziey, a strzpki tych szmat — doda musz
od siebie — do czsto na paszczu jego poe-

tyckim zna byo wyranie.

W jednem miejscu powiedzia wtedy, e mu
„obce miosne katusze i zawiedzionych serc nie-

znana ao" (I, 33*), e „nigdy ez nie chowa
w zawnice" (I, 57); a jednak czsto te aoci
i te katusze za przedmiot pieni swoich obiera;

wszake sam pisa, na wzór Syrokomli, w za-

koczeniu pierwszego zbiorku poezyj swoich:

Có tak struna pieniarza wci bez zmiany powtarza

Tskne, smutne swe pieni ?

') Cyfry w nawiasach oznaczaj kolejne tomiki zbio-

rów poezyj Czesawa, i stronico w nich, gdzie odnale
mona przytaczany utwór.
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O, bo ywot tuaczy i na wiecie inaczej,

Jak marzyo si we nie.

W waszej uczcie ochoczej wesooci nie zmroczy

za na oku dziwaka:

Zmilk dwik w strunie zerwanej. -Przyszed, poszed

Ot, i ycie piewaka. [nieznany;

Smutek ju wówczas przebija si^ poprzez

umiech, który od dobrodusznego poczwszy

przechodzi niekiedy a w cyniczny.

Poeta, torem Musseta i Asnyka, skary si

na czas, w którym przyszed na wiat, bo czuje

jad w zdrowej ojców krwi i widzi pie swoj

owian zatrutym czasu tchem (H, 88). Na stu-

leciu XIX spostrzega paszcz arlekina „bez na-

zwy, szyty lnem i zotem, tkany z rónobarw-

nych strzpków przdzy". Przepowiada mu tedy

przyszo wcale nie-do-pozazdroszczema: oto

szata jego w szmaty si rozpadnie, a on sam

legnie na strzpków posaniu; wiek zas nast-

pny uczci poprzednika z litoci, ryjc na gro-

bowcu napis: „jeden z tych, co wielko sw

przeyli". e taki bdzie los wielu jednostek, co

zarówno rzeczywist jak i marzon wielko

swoj przeyj, o tem nie moemy powtpie-

wa, widzc, co si dzieje codzienme; ale z wie-

szczeniem o przyszoci caego stulecia monaby

poczeka, choby ze wzgldu na to, e nawet

w meteorologii przepowiednie jeszcze zawodz.

Zdaje si te, eby si autor me bardzo
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upiera co do prawdziwoci swego prognostyku,

gdy sam gdzieindziej wyrazi poowiczn sw
przynajmniej zgod na hasa tego wieku.

Ta wanie poowiczno jest moe najbar-

dziej znamienn cech sposobu mylenia Cze-

sawa, jak lubowanie si w pó i wier-tonach,

charakteryzuje sposób wyraania przeze uczu
swoich.

W wierszu : Z dziejów wieku opowiada poeta,

jak po dniach skarg, jków, paczów i rozpaczy

nadesza chwila, w której zadano od pieni,

aeby, porzuciwszy strefy gwiadziste i obo-

czne, zanucia nad zagonem ziemskim jak sko-

wronek nad rolnikiem. Ze swej strony poeta

wzywa pie, aeby zadaa kam swym graba-

rzom i podniosa gos niemiertelny, co z nie-

bieskich pynie bram. Próba si nie udaje; su-

chaczów gos ten nie porusza. Poeta widzi przed

sob cib wielk, wyznaczajc tory nowych

dróg prac powoln, trudem cikim, mozolnym;

ciba ta za haso swe ma „wiato i swobod".

Przyjrzawszy si jej i wysuchawszy jej sów,

powiada poeta, e chocia nie idzie razem z ow
cib, nie chce przecie by jej wrogiem. Stra-

szy go tylko niepewno, czy bdzie mona ze-

bra plon z nowej siejby, „gdy wród rumowisk

zamrze kos", gdy nie bdzie sycha czystych

dwików strun, tylko huk motów i wrzask

tumów. I sam si lka o siebie, czy bdzie
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w jego mocy powróci przed dawne otarze,

jeeli nowa droga uznan zostanie za myln.
Z tej tedy obawy zostaje przy pieni, kac jej

jednak odda cze trudom nowych ludzi.

Na tern wyczekujcem stanowisku, którego

obranie wiadczy, i w duszy poety niema g-
bokich namitnoci, ale jest rozwaga poddana
przyzwyczajeniom, najbezpieczniej wodzi spo-

kojnie okiem po wszystkiem , co nas otacza,

i stara si pochwyci rzeczy wane i donio-

sego znaczenia , rozróniajc je od bahych
i przemijajcych.

Na czele 3-go zbiorku poezyj Czesawa znaj-

dujemy om sonetów, w których autor chcia

wypowiedzie swój pogld na wielkie zagadnie-

nia spóczesne, na stan duchowy wiata dzisiej-

szego. Nastrój uroczysty, powaga sowa zdaj
si uprzedza czytelnika, e usyszy co nie-

zwykego, co, co jest kwintesency myli poety.

Nasuchawszy si tych sów, tych rzeczywicie

piknie utoczonych wierszy, nie moemy, nie-

stety ! powiedzie, nie tylko emy jak trafn,

rozumn czy now myl poznali, ale nawet

emy waciwe przekonanie autora zrozumieli.

Czesaw widzi wszdzie „zmrok tylko, nie-

pewno i trwog i dz nienasyconych rc
dusze wcieko"', wszdzie dostrzega _zy lub

umiech, w którym sycha jk tumiony i ko-

najc wiar w ideaów wieczno, porywów
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gorczkowych ironiczn sprzeczno z zawodami

nadziei nigdy nieziszczonej"; we wszystkich pra-

cach ludzkoci rozpoznaje tylko majaki nowych

obietnic i nowych zapowiedzi, rozpywajce si

cigle wród powszedniej troski ycia: „i tylko

ponnych marze ta chwila szczliwa zudze-

niem nowem nasze wspomnienia wzbogaca".

Jeeli w tym obrazie zamtu i niemocy nie

bdziemy si doszukiwali przedmiotowej cha-

rakterystyki wieku, tylko bdziemy widzieli pod-

miotowy sposób widzenia poety; to nie trudno

przyjdzie nam przyzna, i jest to jeden z naj-

udatniejszych wierszy Czesawa treci ogólnej.

Kady oczywicie widzie musi tak, jak patrze

moe i umie ; narzuca komu nasz sposób pa-

trzenia nie na wiele si przyda, bo choby ten

kto pozornie przyzna nam suszno, w gbi
duszy jednak, z powodu naogu patrzenia tak

a nie inaczej, powróci do swej wasnej myh.
Niech wic poeta boleje nad zamtem i niemoc
wiata, jeeli porzdku i objawów potgi dopa-

trzy si nie moe; ale nieche ju bdzie w po-

gldzie swoim konsekwentny, zwaszcza kiedy

go rozpowszechni pragnie ; nieche ogó wie,

pod jakim ktem widzenia poeta ukazywa mu
zechce przedmioty. Otó o cis konsekwency
u Czesawa trudno. Zdaje si niekiedy, e pod

wpywem chwilowego usposobienia, dla piknego
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frazesu lub udatnego rymu przekonaniom swoim

odmienny nadaje kierunek.

Z dopiero co przedstawionego wywntrzenia

si autora wypadaoby, i to go boli najwicej, e
ludzko nie posiada dostatecznej siy do urze-

czywistnienia swoich pragnie, gdy troska po-

wszednia wci j odrywa od „janiejszych wi-

dziade". Tymczasem z III sonetu dowiadujemy

si, e poecie wcale nie przypada do smaku

„marny zachwyt" ludzkoci „nad wasnych si

potg", e mu wstrtnem jest uniesienie, wstr-

tn jest rozkosz, z jak ludzko bierze wci
nowe na siebie ksztaty bytu... A wic jake? tylko

kamienna ludzko mogaby odpowiedzie y-
czeniom autora? Bynajmniej, gdy w dalszym

cigu tego sonetu, wbrew temu, co Czesaw

powiedzia o niemiem mu przybieraniu nowych

ksztatów, drwi on z tych, co chc pojedna

ludzi z rzeczywistoci, a to dlatego, e „od

rzeczywistoci ludzko wci ucieka i w coraz

to j nowe ksztaty przyobleka, byleby tylko

zbliy j do ideau".

A zatem jest jakie denie w ludzkoci szla-

chetne i wielkie: a zatem nie wszystko jest

chaosem i niemoc; tem bardziej, e poeta zdaje

si uznawa rzdy Opatrznoci i w przyrodzie

i w dziejach, gdy mdrcom dzisiejszym gorzko

wyrzuca zalepienie, które nie dozwala im doj-

rze Boga. Przekonanie to jednak . chwilowo
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tylko moe przej do umysu naszego, gdy
sonet VIII przedstawi nam Boga takim, jakim

go przy kocu swej improwizacyi odmalowa
Konrad. Mówi tu Czesaw o ndzy, nicoci i zgo-

nie ziemi, zapytujc: „ile ci takich mogi po-

trzeba, Jehowo?!'-'

Z tego pessymistycznego nastroju moe nas

W5^rwa sonet V-ty, w którym bardzo rozsdne,

tchnce otuch spotykamy sowa

:

To dola gwiazd i kwiatów, e wichry i burze

Przedwczenie kwiat zrywaj nawpó rozwinity,

e promie gwiazd uroczy, chmur przysonity.

Zapala si i ganie niedostrzeon w chmurze.

Nie trwómy si t rzeczy niezmienn kolej,

Nie zorzeczmy jesieni w yzny plon bogatej,

witom, zwiastunom pracy, krzepicym nadziej.

Niech skwarny dzie przeminie, owoce dojrzej...

Wieczne jak ziemia-matka, jak niebios bawaty,
Zabysn znowu gwiazdy, zakwitn znów kwiaty!

Gdyby takie myli czciej gociy w duszy

Czesawa, nie potrzebowaby zyma si na tych,

co zachcajc ludzi do wytrwania i pracy, krze-

pi ich sowami : bdzie lepiej ; nie potrzebo-

waby nazywa szaem gorczki usiowania tych,

coby chcieli zbada prawa owej „niezmiennej

rzeczy kolei", o której pisze sam poeta.

Obok sonetów myl powaniejsz odznacza

si duszy poemat p. t. Fsyche (w III zbiorku),

szkoda tylko, e Czesaw do mglisto, bez wy-
pdEci poiscy. 15
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razistej plastyki j uwydatnia. Maluje on t
chwil, kiedy bogi pogaskie strcone zostay

z nieba, Psyche za wygnana schronia si nad

brzegi Jordanu, by moe spodziewajc si, e
tam, gdzie rozbrzmiewa gos mioci i przeba-

czenia, znajdzie spóczucie kochanka:

Tak smutna, zbh^kana wród guszy
Puszcz ciemnych drzemicych u rzeki,

Wieczorem, gdy z ki dalekij

Flet cicho przegrywa pastuszy.

Gdy rzesza komarów brzczca
Nad kwiatów rozwiesza si woni,
"Wiatr lekko koyszc wód toni
Mgy biae przed sob roztrca,

Gdy zachód falami purpury

Czerwieni wyniosych palm czoa; —
Ujrzaa raz Psyche anioa,

Co ciemne przebiega lazury.

Psyche wyznaa anioowi sw mio gorc.

i usyszaa w odpowiedzi, e tylko mio nie-

biana moe j z wygnania wyzwoli; poczeni

anio odlatuje. Po upywie pewnego czasu anio

miosierdzia ujrza w Psysze obraz dawnej swej

kochanki i ucaowa j pic; rozpromieniona

Psyche unosi si ku gwiazdom... Czy to ma by

'

idea odkupienia przez mio wysz, uszlache

tniajc?,..

Obrazki zatytuowane „Za dni cezarów" maj
niepowszednie zalety zewntrzne; wspaniae pen-
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tametry Opowiadania pieszcz ucho obznajmione

z miarami klasycznemi. "W treci ich mamy prze-

ciwstawienie bogaczów, panów wiata, ceza-

rów — biednym
, lekcewaonym, pogardzanym

i srodze karanym niewolnikom. Niedopowiadanie

myli, niekoczenie obrazów nie dozwala tu czu
w zupenoci zadowolnienia estetycznego, a na-

wet uczuciu moralnemu niezawsze czyni zado.

Kiedy si Czesaw dotyka namitnych, po-
miennych uczu, zna byo w wyraeniach prze-

sad, nienaturalno, albo zbyt widoczne nala-

downictwo. W Odpowiedzi przypominajcej róne
ogniste liryki Sowackiego, czu jeno szamotanie

si z oporn myl i sowem, ale nie wida po-

tgi uczucia , coby usprawiedliwia takie np.

wyraenia

:

Mnie trzeba

wiata i barwy z wszystkich kracóio nieba,

Zórz blasków zotych, krwawych un zachodu...

I dzi, cho cierniem dola skro mi wieczy,
Cho zmroku kiry zwisy mi nad gow,
To y potrafi z koron takow,

I cie nie straszy mnie, co snóio nie ciera (?!)

Powiada tu autor, e „blade barwy, póbla-

ski" s mu wstrtne; a jednak im to wanie,
jak zobaczymy, zawdzicza to, co napisa naj-

15*
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lepszego. A gdy chce nam przedstawi np. bez-

graniczne zwtpienie, wtedy silc si na malo-

wido kracowoci , napotyka na swej drodze

niedorzeczno. Jest jeden wiersz p. t. Trzeci...^

gdzie autor powiada, e na caym wiecie nie

znalaz dla siebie brata i tylko wród natury

kiedy niekiedy znajdowa jak serdeczno czy

przyja. Jednym z takich przyjació by db,

pod konarami którego przesiedzia dugie go-

dziny, suchajc gawd szemrzcych lici „nie

bez zajcia, nie bez korzyci"; db ten zosta

strzaskany przez piorun. Potem kupi sobie poeta

pudla za trzy reskie, do którego tak si przy-

wiza, e gdy teraz wspomni o tej przyjani

„al szczery serce bolenie drani". Wóczy si-

z nim po wiecie, a mu go w Madrycie (?

skradli. Teraz jeli serce zbudzi si czasem z le-

targu i zatskni do ludzi, szukajc doni i du-

szy pokrewnej ; wtedy zjawia si ostatni, trze

z kolei przyjaciel — cie wasny poety. Co pra-

wda, nad wyszukaniem tego ostatniego towarzy-

sza nie potrzebowa si autor trudzi, nie po-

trzebowa za paci nawet trzech reskich;

a moe on to wanie by przyczyn, e poeta

nigdzie serca bratniego znale nie zdoa, bo

kto cie tylko wasny za przyjaciela poczytuje,

ten chyba zanadto w sobie zakochany, aeby

móg promieniowa uczuciem..

Usposobienie do ironicznego umiechu, nie
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sigajcego zreszt w rdze stosunków, ale b-
kajcego si po ich powierzchni, wydao najle-

psze poezye w zbiorkach Czesawa. agodna
gorycz, zwtpienie w miar, szyderstwo niezbyt

dotkliwe, mieszanina smutku i radoci — oto

cechy najpikniejszych wierszy, ju w samych

pocztkach jego zawodu poetyckiego, jak to

wida z takich utworów jak: Niedossly poemat,

Noc lipcowa, Co powie- Rozmowa, Dziwna rsecz,

kilka Impromptu (które autor z francuska w liczbie

mnogiej Impromptus nazywa).

A i w póniejszych poezyach ten sam na-

strój by ródem rzeczy najadniejszych. Milu-

tkie s wielce obrazki w III tomiku (powtórzone

nastpnie w V-ym), przedstawiajce mio, chwi-

lowe nieporozumienie, ponown zgod, radoci

i smutki modego maestwa. Z figlarnym umie-

chem, a niekiedy z tumionem wzruszeniem opo-

wiada Czesaw, co to byo Midzy nami. "Wic
„pierwsza zwrotka" przedstawia nam zachwyty

wzajemne modych maonków i chwilowe za-

spienie czoa pani, gdy m jej pokaza swoje

malowane tylko bobo ; do zupenego szczcia

brako jedynie, eby ono bj^o ywem. W dru-

giej widzimy to maestwo w wagonie ; ona
udaje pic, a m-artysta patrzy na jej liczn
posta, boi si sen jej przerwa, nie mie uca-

owa rki, która go tak nci, wreszcie bierze

na odwag i przekonywa si z radoci, e ona
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wcale nie spaa. Potem graj „na cztery race",

potem m dowiaduje si radosnej „nowiny",

potem bardzo adnie odmalowana sprzeczka, za-

koczona tem serdeczniejszymi pocaunkami, da-

lej speniona „nowina" i obrazek prawdziwie

ujmujcy zaj malestwem, które zaprzta ca
uwag i pieczoowito rodziców. Wszystko to opo-

wiedziane mio, zgrabnie, z dowcipem serdecznym.

Jeszcze pikniejsze, a pod wzgldem formy

bardzo czsto zupenie doskonae s ulubione

przez Czesawa „arabeski", w których celowa

najbardziej w samych ju pocztkach twórczo-

ci swojej. Odpowiadaj one po czci dawnym
epigramatom , a po naszemu fraszkom ; maj
mianowicie niejakie podobiestwo do fraszek Bro-

dziskiego; ale utosamia ich z tym rodzajem

poetyckim niepodobna, gdy znajduj si wród
nich poprostu piosenki krótkie, cakiem liry-

cznego charakteru. Ju w pierwszym zbiorku

poezyj Czesawa mona byo wyróni par prze-

licznych takich drobiazgów, a mianowicie na-

stpny (przedrukowany póniej w „Capriccio^ .

w któr5'm utrata szczcia nie pozbawiajca je-

dnak ycia, przecudnie, bo z wielk prostota

zostaa odmalowana

:

Ronie kwiat polny noc w lesie,

Ukryty w cie i cisz.

Perek rosy, skarb jedyny,

Na listkach swych koysze...
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O wicie jasny soca promie
Wpad w leny cie i cisz,

Perek rosy zabra z sob,

A kwiat si wci koysze...

W „arabeskach" tych skada Czesaw wy-

niki swoich chwilowych spostrzee , swoich

zraiennych usposobie, swoich marze, smutków,

krótkich radoci i krótkich zwtpie lub rozcza-

rowa. Nie widzimy w nich ani umysu, który

doszed ju do jakich niewtpliwych (dla sie-

bie) pewników, ani serca wieego, naiwnego,

któreby odebranemi wraeniami natychmiastowo,

bezporednio podzieli si^ z kim chciao ; ale

znajdujemy czowieka, zastanawiajcego si nad

zjawiskami ycia i nieraz trafne robicego spo-

strzeenia; widzimy dusz trawion sceptycy-

zna^pa, agodnym wprawdzie, ale dojmujcym;

widzimy serce rzewne, ale rzewno swoj ukry-

wajce; widzimy umys jakby przesycony wra-

eniami, ale umiejcy i chccy je odtwarza

jeszcze z subtelnoci icie artystyczn. Do od-

malowania takiego nastroju zaczerpniemy barw

z wiersza p. t. „Przesyt", pomieszczonego w 3-iln

tomiku poezyj Czesawa

:

Wiesz ty, co przesyt? Ani za na rzsie,

Ani te byska aden promie w oku,

Nawet wspomnienia nie maj uroku.
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Zewszd-by uciek jak z pustego domu
Gdy wszyscy twoi najdrosi pomarli;
Do serca nie dasz przystpu nikomu,'
Bo caa ludzko w oczach twych si karli
Bo gardzisz wiatem i przeklinasz ycie-
Drani ci nawet to, e serca bicieWci jeszcze syszysz, drani widok ludzi
Bo cho si skryjesz z tam i udzisz siebie'
Nawet 'ich smutek zazdro w tobie budzi

'

Za miech ich boli, jakby nad tw trumnLKto parskn miechem i zely tw dumna
Dusz, lecz sam ty na wasnym pogrzebie
Wybuchasz miechem...

Taki to nastrój i takie cigle falujce uczucia
najlepiej umie uwydatnia Czesaw. Co w powy-
szym wierszu przedstawi w sposób retoryczny
troch, to w „arabeskach" wystpuje w adnej
a zwizej lirycznej formie. Cay zbiorek p. n Ca-
priccio" zoony jest z takich wanie „arabesków-^
czy „arabesek", jak sam autor w liczbie mnogiej
je odmiema, chocia w Uczbie pojedynczej uywa
wyrazu tego w formie mskiej. „Capriccio" _
to poetyczne odtworzenie rónorodnych wrae
doznanych i wzrusze miosnych, mniejsza czy od
jednej, czy od wielu kobiet, zawsze wytwornych,
me raz dowcipnie sformuowanych, czasami t-'
sknych i rzewnych. Cao tych dziejów mioci
kaprynej i zmiennej, jake adnie przedstawiona
we wstpie do „Capriccia'^:
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Na listku róy dzieje zwykej treci

Opisz; praca rki mej nie znuy;
Mioci naszej poemat nie duy

Wraz z epilogiem rcz, e si zmieci

Na listku róy.

Dwie zy, póumiech i kaprys niewieci...

Ten utwór, pani, niechaj Tobie suy!
Wspomnij, gdy krótko jego ci oburzy,

e dzieje szczcia mego w tej powieci

Na listku róy...

Pocztek dziejów tych odmiennie kreli

Czesaw od zwykych w duchu Heinowskim

historyj :

Zakochali si w cudnem dni wiosennych zaraniu.

Latem byli ju sob dostatecznie znudzeni;

Po tsknotach, rozpaczach, wielu zach i ziewaniu

Rozstali si wreszcie w jesieni.

Mymy nie szli do szczcia utai'temi progami:

Mio nasza zakwita z jesiennymi astrami.

Tlaa w sercach bezwiednie blad jutrzni zimow,
A z wiosn — oya nanowo.

Jeden z epizodów tchnie nastrojem Heinego:

Wiem ju, czemu ty wci pytasz mnie

:

W co ja wierz, a w co ja nie wierz?
Pan Bóg, dziewcz, tyle rzeczy wie —

Nu go spytam, czy kochasz mnie szczerze?...
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Wierzym w Boga, dziewcz, ja i ty,

I jednakie mówimy pacierze,

Lecz ja, wybacz, w szczcia wieczne sny

Nawet wtedy, gdy kocham — nie wierz.

Owiadczenie mioci wyraone dowcipnie

w tonie Musseta

:

Wyszed z mody ju romantyzm
I klasyczny spokój grecki,

Wyszed z mody styl rococo

I styl empire starowiecki.

Kwiat niebieski romantyzmu

Zwid i wskrzesim go nierycho;

Za o wdziku form klasycznych

Dziwnie jako w krg przycicho.

W przyszo — nam ju za daleko,

Nad poziomy — za wysoko;

Choby zosta na pociech

Styl empire lub styl rococo.'

Trudno stpa wród tej matni

ladów, cieek i dróg tylu...

Gdy ci mówi: „kocham!" powiedz,

W jakim ja to mówi stylu?

Gdy ci mówi: „kocham!" powiedz.

Czy klasycznie brzmi cho trocka?

Lub przeciwnie mówisz sobie:

Romantycznie on mnie kocha?
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Pani! mio jak wiat stara,

Starsza, jeli si nie myl,
Ni klasycyzm i romantyzm

I najlepsze wszystkie style...

Epilog przypomina zakoczenie „Rusaek"

Bohdana

:

Parki zot ni wyprzdy...

Bysa — zgasa szczcia chwilka:

Pukiel wosów... kwiatek zwidy...

Troch wspomnie — piosnek kilka.

Po za cyklem, zebranym w „Capriccio", jest

jeszcze wiele arabeskow Czesawa^ które czy to

myl do ywszego ruchu pobudzi mog, czy

to uczucie wstrzsn agodnie. Piosenki bywaj
przeliczne, malujc albo krajobraz swojski, albo

utsknienie za znikymi snami modoci, albo

wiar w wieczn modo ducha, albo dosko-

nay portret kokietki, bo wszystko w nim, jak

w rzeczywistoci, „nawet serca ani ladu"...

Z pomidzy wierszy gnomicznych wyróni
naley ten, w którym serce samotne porównane

zostao do kwiatu w ciemnej puszczy, co nie

ma nawet blasku sonecznego, oraz ten, gdzie

wród rautu przychodzi poecie uwaga o mik-
kiej, ciepej rce kobiety, „co skrzyde myli
nie wizi przy ziemi, co si miaego lotu ich

nie lka, i sama wzrokiem poda za niemi,
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a gdy myl amie si^ lub serce pka, podwaja

siy pieszczotami swemi",..

Warto równie zaznaczy, jak poeta ago-
dnego, marzycielskiego usposobienia zaleca liart

duszy

:

Potg wasnych nio gard siJ,

Lecz nie mów: cuda stworz I

Bo ten, kto wielkim w czynach by,
Najwikszym jest w pokorze.

A bohaterskich wieców wart,

Cho go nie sawi chwalc,
Ten, kto zachowa duszy hart

W codziennej z yciem walce.

Inny arabesk, przeciwko biernoci ludzi le-

piej widzcych rzeczy wymierzony, zasuguje

take na przytoczenie, zawiera bowiem prawd,
której coraz szersze zastosowanie w na8Z3'ch

mianowicie stosunkaci bardzo byoby podane:

Ten, kto z pola walki zmyka,

Zamiast pier nadstawi hardo.

Ten milczeniem i pogard
— Nie zabije przeciwnika.

Cho ty mdrszy, lepszy, wyszy,
Ciebie, mówisz, nikt nie sucha?
Nie dziwi... Tum nadstawia ucha

I tam biegnie, gdzie gos syszy.
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Tego aden cud nie zbawi,

Kto w swej pysze si zasklepi,

Twój przeciwnik gupi prawi,

Nie milcz, ale powiedz lepiej!

Moe nie powiem lepiej od Czesawa, ale

bdcobd w duchu rady jego postpi, jeeli

zao opozycy przeciw mylom , zawartym

w wierszu p. n. „Nekrolog" (w Ill-im zbiorku).

Jest to satyryczna wycieczka przeciw krytyce.

Jaki krytyk gazeciarski donosi o mierci mo-
dego poety, oceniajc jego ycie i dziaalno.

Cho nie mówi tego Czesaw, ze sposobu je-

dnak, w jaki przedstawia nekrolog, wida, e
go pisze kto pijack czkawk drczony, który po

sutych libacyach o zgonie biedaka rozpowiada.

Nie myl broni takich krytyków, ani wszy-

stkiego, co pisz; zrobi tylko uwag, e w nie-

których razach, o ile z poza satyrycznych wzmia-

nek wnie mona, maj i oni troch racyi. "Wpy-

wy fizyologiczne na ustrój ducha s rzecz nie-

wtpliw, tak, e Czesaw prdzej stpi ostrze

swego dowcipu, ni pewnik ten obali. Ze poeci

jak zakochaniytylko w wyszym jeszcze stopniu,

idealizuj swe kochanki, to take twierdzenie,

na które nowych dowodów przytacza ju bo-

daj nie trzeba ; a i to nawet, co Czesaw moe
jako najwikszy dowód filisterskiej nieczuoci

krytyka przytacza, e gdj^by si pobrali kochan-

kowie, tobymy piosnek penych ez nie czy-
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tali, nie naley do zbyt miaych hipotez. Uy-
wanie zbyt pospolitych, a co gorsza, faszywych

rymów jest wad, której midzy innymi podle-

ga i sam Czesaw, kiedy wskutek wadliwego

wida wymawiania rymuje: króa^j — smuci, Ma-

dzie — znajdzie. Zaniedbanie rytmicznoci dla

kadego, kto ceni muzyk sowa, bdzie zawsze

wykroczeniem estetycznem; a jeeli go Czesaw

broni, to dziwi si tylko wypada, i taki w pra-

ktyce czciciel formy jest nieprzyjacielem jej teo-

retycznego uzasadnienia. Wreszcie i ostatni punkt

krytyki nekrologowej, w którym krytyk narzeka,

i piosnki modo zmarego s smutne i e wo-

laby w nich widzie wicej pogody duchowej,

jest ze wzgldów psychologicznych nieusprawie-

dliwionym, jeeli smutek by wynikiem rzeczy-

wistego nastroju duszy; ale jeeli to by smutek

sztuczny, wypywajcy z chci pozowania, dra-

matyzowania ycia swego, to nagana zarówno

psychologicznie jak spoecznie bya najzupeniej

zasuon; prawda bowiem wszdzie, sztuki nie

wyczajc
,

popaca. Odstrcza od smutków

bahych i jaowych jest jednem z zada krytyki

w interesie zdrowego rozwoju spoeczestwa,

w interesie tego hartu duszy, który i Czesaw

widocznie ceni, kiedy go zaleca, lubo nie dal

mu w poezyach swoich wydoby si na jaw

w caej peni.

Z innych satyrycznie nastrojonych obrazków



— 239 —

Czesawa wymieni naley te, które p. t. „Mo-

zajka" zamieci w ostatnim, V-ym zbiorku swych

poezyj („Rymów nieco"). Do najlepszych tu za-

liczamy nastpne: Szruhici (t. j. Winciarze), Pan

prezes, Trzeba y^ Trzy pamitki, Balamutka. Z po-

mieszczonych w innym oddziale tego zbioru

najywszemi piosnkami satyrycznemi s te, które

pisa na „marginesach przegldów politycznych'',

a pomidzy niemi znowu za najudatniejsz po-

da mona Lady Dixie^ zakochan w Keczewaju.

Chcc uwydatni wdzik, dowcip subtelny, lub

trafno uwag, zawartych we wzmiankowanych

obrazkach i piosnkach, potrzebaby wielu przy-

tocze. Wolimy, eby przeczytano same caostki

w ksice.

Jest jeszcze w zbiorkach Czesawa kilka poe-

zyjek odznaczajcych si wesooci bachiczn,

pisanych w tonie Anakreonta lub te skoliów

Antologii greckiej. S one zrczne, opiewaj

rozkosze wina ze swobod troch wymuszon
co prawda, ale w swej brawurze naturaln.

Próby natomiast ironicznej opowieci : Z ycia

bardzo wiele pozostawiaj do yczenia; silenie

si na dowcip jest rzecz sam w sobie niemi
i niesmaczn, a gdy si jeszcze poczy z tre-

ci spowszedniaa, wydaje utwór mdy i sztu-

czny. Trzeba atoli doda, e próby te nale
do epoki modzieczej.

Fakt, uwydatniony przez krytyk, e Cze-
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sawowi udaway si najlepiej poezye drobne,
arabeski, piosenki, z ycia powszedniego wzite:
kompozycye za na wiksz skal chromay, na-
sun autorowi pomys do wiersza p. t. Poezya,

pomieszczonego w V-ym tomiku. Skary si tu

poeta, e na ..dwiczne rytmy" ten i ów z po-
gard wzrusza ramionami; sam za rozrónia
poezy, „co i przodem od wieków przywyka
z wiecem gwiazd u czoa", od tej, która „wród
ciby ludzkiej dzi obchodzi ziemi". Rozró-
nienie wcale niepotrzebne, gdy jednej jak
i drugiej to samo jest ródo — dusza kadego
czowieka, a w spotgowaniu — dusza prawdzi-
wego poety, to jest twórcy ksztatów, uczu,
pragnie, ideaów.

Prawd jest niewtpliw, e poezy znale
mona wszdzie, gdziekolwiek wzrok gbiej
wpatrzy si w ycie. Trafne te przytacza Cze-
saw przykady na poparcie tego zdania. Tkwi
poezya w tym piknym krajobrazie lenym, który
kilkoma adnymi rysami nakreli poeta, jak nie
mniej w duszy biednej matki, co wród stra-

sznego mrozu s^uka zarobku dla utrzymania
ycia drogiej sobie istoty, lub w duszy dzie-

wczyny, tsknie egnajcej odpywajc ód
ryback, w której zapewne ukochany jej pu-
szcza si na morze...

Opiewanie takich i tym podobnych widoków
lub uczu moe sta si miem i wzruszajcem,
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ale na niera naturalnie wcale si nie koczy
dziedzina poezyi. Nie samo tylko ycie codzienne,

nie owa tylko bezimienna ciba ludzka, naj-

prostszemi oddychajca wzruszeniami, lecz i bar-

dziej zoone psychiczne lub spoeczne zjawiska

dostarczaj poezyi obfitego wtku.

Nie znaczy to bynajmniej, ebymy od ka-

dego poety wymagali orlich wzlotów i pomy-

sów rozlegych. Jak we wszystkich dziedzinach

ycia, tak i tutaj suy prawidowo: kady robi

powinien to, co umie robi najlepiej. "W niczem

to nie ublia róy, i nie ma potnych kona-

rów dbu, lecz ma natomiast przeliczny zapach,

którego olbrzym naszych lasów nie posiada.

Liryk niech tworzy pieni, bo mu na dramat si

moe zabrakn.
"W takiem jedynie znaczeniu mona si zgo-

dzi na przykady przez Czesawa podane, a wiad-

czce o istnieniu poezyi w drobnych nawet zja-

wiskach ycia powszedniego. Przykady te okre-

laj te do pewnego stopnia zasób tematów,

podjtych przez Czesawa, zasób wyobrae
i uczu, których uwydatnienie powodzi mu si

najlepiej ; ale go wcale nie wyczerpuj.

I dawniej i w zbiorku poezyj najnowszym

Czesaw porusza sprawy natury spoecznej, nie-

zawsze nalece do owego szczupego zakresu

twórczoci, jaki w wierszu Poezya zdawa si za

gówny dzisiaj poczytywa.
POECI POISCY. 16
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Obrazek np. Szewca do tego zakresu jeszcze si^

liczy; opowiedziana tu jest cika dola rzemiel-

nika, którego oszuka lokaj hrabiego, a hrabia na

pocieszenie i nakarmienie zgodniaej rodziny da
szewcowi ksieczk, nauczajc zapewne o po-

trzebie przezornoci. I Sylwetka czowieka popu-

larnego, który rozmierzywszy dokadnie zyski,

jakie pyn mog ze zda niepodlegych lub

schlebiajcych opinii, obra sobie t drug rol

i z zapaem wygasza to, w co nigdy nie wie-

rzy, nie obraa nikogo, chwali w miar i gani

w miar, zawsze zrcznie przyklanie wikszoci,

majc dla niej suebny szacunek — równie si

w owym obrbie zmieci moe.
Ale ju takie obrazki, jak: Ludzie czy sza-

kale, Kassandra, Pan wybiegaj po za te szranki

i mog mie suszn pretensy do liczenia si

w rzdzie myli kierowniczych nie ycia po-

wszedniego, lecz szerszego o wiele. Bo Czesaw

w gruncie rzeczy nie porzuci bynajmniej szla-

ków wielkiej poezyi i w Adagio z tsknot
zwraca si do przybyszów z krain ideau, ^do

których serce rwao mu si z ona w chwilach

modzieczej wiary i zapau". Boleje nad tern,

e jeden za drugim bóg na tronie kona lub

„zrównan z tuszcz schodzi z piedestau".

Wiara, mio, sawa — oto byy te jego bogi.

które dzisiaj wydaj mu si ^cieniami tylko

w bóstwa majestacie", duchami, rzuconymi na
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„styksowe zdroje". Sdzi, e ta rzesza bojaliwa

mar sennych pierzcha ju nieodwoalnie, „jak

mga, co w rannych brzaskach si rozpywa", —
a w sercu swojem czuje jak „dzie wiosenny

kona i jesie ycia kwiat za kwiatem zrywa".

Ale moe to s tylko objawy rozdranienia ner-

wowego ? Moe tu Heine zanadto silnie oddziaa

na dusz, która wierzy pragnie, która i odyby
zdoaa? "Wszak Czesawowi nie grozi jeszcze

staro, a w innym swym wierszu wyrazi prze-

cie sw wiar w wieczn modo ducha...

16*



VIIL Stanisaw G-rudziski.

Krótko trwa zawód poetycki Grudziskiego,

bo wszystkiego lat 14, ale i w tym krótkim

przecigu czasu mia on swoje do wybitne

fazy. Zaczwszy pisa bardzo modo (r. 1871

:

Idealista^ r. 1872 : Marzenia i piosnki)^ nie ma-

jc wyrobionej myli, a posiadajc atwo wier-

szowania, poszed za wzorami poezyi ojczystej,

jakie mu naladowa przychodzio bez trudno-

ci, Marzycielstwo bezpodne, trawice si samo

w sobie, cho wci ulatywao w „kraje uroku,

w kraje ideau", szukajc „postaci gdzie we
nie marzonych" i „mar wypieszczonych", a gar-

dzc „prozaicznym wiatem", — marzycielstwo

takie nie dozwalao modziecowi jasno patrze

na sprawy naszej biednej ziemi. „Wicher ycia"

porywa go z sob jak li jesienny i niós na

„cierniste bezdroa", na ..nowe cierpienia"; a jak-

kolwiek poeta rozumia niby _,wszystkie natury;

gosy", nie pomagao mu to przecie do utrzyma-

j
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nia równowagi w wiecie ducha. Raz by tskny

i smutny jak grób, bo „jak wiat ten wielki",

los jego nikogo ju nie obchodzi; drugi raz

rozhulany jak Bachus, niepohamowany w epi-

kureizmie, woa do braci

:

Wic si pieszy do uycia,

Pi, gdy jeszcze peny zdrój,

Oto caa mdro ycia,

Oto, bracia, system mój! (Przy kieliszku).

Ktoby atoli chcia bra autora za sowo
i pragn we wmówi, e istotnie „ca m-
dro ycia" widzi w penym kielichu, odpowie-

dziaby mu zapewne poeta, e jest blunierc, gdy
o kilka stron dalej mona byo przeczyta cztery

wiersze treci odmiennej. piewa tu bowiem

poeta, e, gdy si^ zbliy chwila czynów, gdy

przyjdzie czas stanowczy, to owym bachusowym

czcicielom odpadn skrzyda motyle, a oni w or-

ów si zmieni... Wogóle jednak przewasd

w ówczesnych poezyach Grudziskiego ton smu-

tny; cige tam byy narzekania na boleci i cier-

pienia, na cik drog ycia, na „zimne, puste"

tumy... Forma wierszy ju wtedy bya gadka,

niekiedy nawet przeliczna, jak wida z poezyj:

Szach i mat, Naiwny i paru sonetów; jzyk by
dosy czysty i poprawny, lubo nie wolny od

rusycyzmów czy rusinizmów, wskazujcych ukra-

inne pochodzenie autora.
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Przej sie^ nastpnie Grudziski, lubo chwi-

lowo, temi hasami, jakie modzie postpowa
gosia, zagrzewajc do pracy, do szerzenia wia-
ta, budzc spóczucie dla biednych, nieszczli-
wych, upadych. W wierszu p. n. Fiat lux! wo-
a, odpowiadajc tym, co si lkali, by „lydwan
postpu" serc nam nie zdruzgota:

Naprzód — ty, kochanko ducha!
Czynów haso, naprzód pie!

Niechaj tum, co ciebie sucha,
Swej apatyi zetrze pleni...

Dalej, wiedzy archaniele,

Ty nam wodzem, naprzód le
1 na trudów, pracy wiele

Sw pochodni jasno wie!
I co wieki chodzi ciemny

Przejrzy przez nas biedny lud,

Bynie w gbi blask tajemny,
Stanie si wiatoci cud!

Nie sowami Stwórc chwali!
Nie pokut zby si win!

Lecz ciemnoci pastwo zwali,
A modlitw zrobi czyn!

W innym wierszu p. t. Bohaterstwo pracy
scharakteryzowawszy rozczarowania, zwtpienia
1 upadki tych duchów ognistych, które odrazu
chciay dokona wielkiej w wiecie przemiany,
protestuje przeciwko rozpacznej apatyi i za-
chca do podjcia robót na pozór maych, które
jednak z czasem na wielk cao zoy si musz:
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Postp, wiato, szczcie ludów.

Cay szereg ofiar, trudów

To nie marne tylko sowa!
Kady dziaa moe wiele,

Kto ma tylko czyste cele...

Lecz gdy nowa byska era,

Miejmy w prawdzie przewodnika...

Zrzumy tog bohatera,

Wdziejmy szat pracownika!

Niech, na swojej kady grzdzie

Cho najmniejsze dbo dobdzie,

May chwast niech wykorzeni,

Ma iskr niech roznieci,

A noc w dzieli si nam zamieni!...

Obok takich i tym podobnych utworów, na-

cechowanych jasnym a mimo to serdecznym na

wiat pogldem , Grudziski nie pozby si

dawnych marzycielskich nawyknie; std te
w zbiorku jego poezyj wydanych r. 1873 w Kra-

kowie, spotykamy rozsdne uwagi, zdrowe uczu-

cia pomieszane z mao uzasadnionemi wyrzeka-

niami na zhabienie ideaów sztuki, na ponienie

objawów zapau i bólu — przez rozbiór nau-

kowy. Autor zapomina w takich wypadkach,

e sam w szczliw chwil napisa:

Nie zrywajmy ducha zwizków!
Niech w harmonii si pogodzi

wiato gowy z ciepem serca.

Bo bez wiata — ciemno wszdzie,

Bo bez wiata — zima bdzie

!
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A gdy tylko chód morderca
Rzd obejmie ponad wiatem,
Ludzko bdzie automatem

!

Tak jest! harmonijne czenie wyników nau-
kowych z wymaganiami serca naszego, z na-
szym nigdy niestrudzonym popdem do ideaiu
powinno by zadaniem wszystkich a mianowicie
i poetów, jeeli chc uchodzi za przewodników
spoeczestwa. Rozprawianie za o gladyator-
stwie poety, o „nagiej, smutnej, ndznej prozie
ycia" nie zbliy nas tak bardzo do ideau, bo
nie wskae nam wzorów idealnych, do których
nie tylko wzdycha, ale które naladowa po-
winnimy. Trudna rada: ból, rozczarowanie, z ja-

kichkolwiek zreszt pobudek i przyczyn pyn,
nie przestaj przecie by objawem chorobli-
wym, nienormalnym ;— dla ycia potrzeba zdrowia,
ciepa, siy, odwagi i wytrwaoci; bez tych wa-
runków ycie bdzie ndznem wegetowaniem
paralityka...

Pomimo do pospolitego tematu, daj si
w tym zbiorku z r. 1873 z przyjemnoci od-
^Gzyta wiersze p. n. Sielanka i Mio artysty;

pierwszy przedstawia naiwno dziewiczego ser-

duszka, drugi — usposobienie artystyczne; po-
mysów nowych tam niema, lecz jest zrczne
przeprowadzenie tematu.

Z utworów wikszego rozmiaru mieszcz si
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tutaj: Rusaka, (obrazek ukraiski), Obkani (sce-

ny liryczne), Kartka z pamitnika.

Rusaka iesi to obrobienie znanej powszechnie

klechdy, e boginka, która si kochaa w mo-
dziecu miertelnym, gdy ten j porzuci, zwa-

bia go do swego podwodnego mieszkania, aeby
ju nie móg zama lubów. Zanadtomy si ju
nasuchali naladowców pomysu „witezianki",

aeby podobny utwór, majcy za tre zdarze-

nie nieprawdopodobne, a nieodwieony jak
gbsz treci wewntrzn, móg na nas robi

wraenie.

Obkani s zestawieni z ludmi o zdrowych

zmysach. Autor zdaje si utrzymywa, e nie-

raz w umyle i sercu waryata s gbsze myli
i szlachetniejsze uczucia anieli u zwj^kych

miertelników, swobodnie chodzcych po ziemi.

Monaby tu zrobi uwag, e chcc tezy takiej

dowie, potrzebaby wicej nagromadzi argumen-

tów... a powtóre, e nie jest to wcale pomys
nowy; w dobie romantycznej setki podobnych

si pojawiao.

Kartka z pamitnika przedstawia history po-

znania si i rozstania dwojga modych osób,

przyczem poeta wtrci tyrad przeciwko ludziom

wogóle a kobietom wszczególnoci, odtrcaj-

cym biedn sierot i nie dajcym jej pracy,

przez co j naraaj albo na hab albo na

mier godow. T ostatni myl przeprowadzi
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te Grudziski w innym wierszu p. t. Dramat

na hritku. Jeeli jeszcze dodamy, e w owym
tomiku poezyj mieci si take przekad Roili

Alfreda de Musset, to odtworzymy sobie zna-

mienn chwil w rozwoju naszego ycia spoe-

cznego, kiedy si pojawiay liczne utwory wier-

szem i proz w obronie kobiet szukajcych pracy

i amicych si z ndz, w obronie szwaczek,

zmuszonych y z lichego zarobku a kuszonych

przez lekkomyln modzie, a przeto narao-

nych na upadek. Grudziski, co prawda, powta-

rza tylko to, co przed nim ju powiedziano,

piewa wci na jedn dobrze znan nut, do-

wodzc, jakoby tylko ndza przyprowadzaa ko-

biety do upodlenia, gdy tymczasem wiadomo,

e i namitno wielk w tej sprawie rol od-

grywa.

Po kilku latach od czasu wydania omawia-

nego zbiorku poezyj, Grudziski, który je prze-

pdzi, bardziej si oddajc publicystyce i po-

wieciopisarstwu, wystpi z poematem na tle

poda ludu ukraiskiego osnutym p. n. Dwie

mogiy (Warszawa, 1879). Tre tego utworu jest

bardzo prosta i nie odznacza si prawdopodo-

biestwem, przynajmniej w tym ksztacie, w ja-

kim j autor odtworzy. Knia Perepiat idzie na

bój z Poowcami pomimo zakl ony i zo-

wróbnej przepowiedni dziada. Gdy wraca, Pe-

repiatycha, sdzc, e to Poowcy pod zamek
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podstpuj, napada na jego oddzia i w walce

zabija wasnego ma , a poznawszy straszn

omyk , mier sobie zadaje. Lud pali ciaa

obojga i usypuje nad ici prochami dwie mogi3^

Zdarzenie-to bardzo smutne bez wtpienia,

lecz tylko zdarzenie, prosty wypadek, omyka
fatalna. adne uczucie, adna namitno, a za-

tem najsilniejszy ywio poetyczny nie wchodzi

tu jako skadowa cz kollizyi; có wic dzi-

siejszego czytelnika moe obchodzi qui pro quo

zasze niegdy w zamierzchej przeszoci? Mo-
giy Perepiata i Perepiatychy tem chyba tylko

interesowa mog, e tam Wernyhora obieca

wietne zwycistwo... Przypadkowe nieszczcia

zazwyczaj epizodycznie jeno uywane bywaj
w poezyi : dobrej caoci poetycznej utworzy
nie s w stanie, tak jak cega spadajca z da-

chu na gow niewinnego nie moe przecie

suy za dzielny motyw tragiczny. W staro-

ytnoci budowano wprawdzie na zbiegu dzi-

wnych wypadków tragedye, ale wypadki te miay
inne znaczenie — byy wyrazem wiary religijnej

w dziaanie koniecznoci, fatum. Wobec poj
dzisiejszych ju taki sposób traktowania postp-

ków ludzkich jest wykroczeniem przeciwko psy-

chologii.

Z tej gównej, zasadniczej wady poematu

wynik zupeny niemal brak ruchu w opowia-

daniu, monotonia w przedstawieniu osób i ich
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uczu, w pierwszej pieni knia egna si z knia-

ziow i sucha wróby dziada; w drugiej —
ksina tskni i sucha, jak dziad o zwycistwie

ma zwiastuje: w trzeciej znajdujemy nawia-

sowe wspomnienie, e Perepiat ranny jest w pra-

w rk, ale wicej zato dowiadujemy si o snach

jego; w czwartej znowu ksina tskni i, na

myln wie, e Poowcy id, wypada z zamku,

lecz znowu nie widzimy bitwy, gdy „noc czarna

aobn zason nakrya bój srogi"; w pitej

wreszcie syszymy narzekania ludu z powodu

straty kniazia — oraz jego pochway.

Charaktery zaledwie s naszkicowane bardzo

ogólnymi rysami; knia, dny boju, ale zara-

zem lubicy niewiecie pieszczoty, których uro-

kowi moeby nawet powici obowizek obrony

od hord dzikich, gdyby nie renie konia Szu-

laka. Kniazia tego nigdzie w walce nie widzimy,

syszymy tylko o snach jego lubien3'ch. Ksi-

na — to czua a nawet sentymentalna istota

w pieni drugiej, gdy tymczasem w pieni czwar-

tej zjawia si jako nierozwana amazonka. Sowa,

któremi uczucia swe wyraa, pomimo swego ko-

lorytu ludowego, byyby stosowniej sze w czu-

ostkowym romansie, anieli w poemacie z cza-

sów starodawnej prostoty. Wszak w „Wyprawie

Igora na Poowców, Jarosawna nie lubuje si

wcale wasnem cierpieniem, ale myli swoje

wszystkie zwraca do ma walczcego z wro-
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giem; nie mówi: „ja bd caowa kad trawk,

co zwidnie zdeptana konia jego elaznem ko-

pytem", gdy to byoby romantycznym jedynie

frazesem bez istotnej treci, ale pacze zami

rzeczywistemi i modli si o powodzenie dla ma,
bo wie, e gdy zwyciy, to powróci i zy jej

otrze.

Sposób traktowania tematu zawarunkowany

by poezy ludow; peno tu zatem pyta i po-

równa, peno dziadów i glarzy, peno zuzul,

orów, sokoów, peno przemów do koni, wiatrów,

gwiazd, kwiatów i traw. Gdyby si to wszystko

pojawiao w poezyi artystycznej po raz pierwszy,

interesowaoby zapewne, majc urok wieoci;
ale emy ju tem nawet przesyceni, a autor po

wikszej czci by echem jeno oddawna zna-

nych dwików, std owe poetyczne dekoracye

ju na nas wraenia nie robi. Mnie osobicie

jedna tylko apostrofa do czasu
,
pomimo po-

wszednioci myli, wydaa si pikn:

Czasie, czasie! starcze siwobrody!

Czemu wtedy, gdy nas bole gnbi,

Lot tój sabnie, jakby lot gobi,
Co z wichrami nie chce i w zawody V

Czemu stoisz, kiedy dusza rada

Jak najprdzej przeby cik chwil;

Kiedy serce, jak kwiat na mogile,

Widnie z bólu, widnie i opada!
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Pod wzgldem czysto technicznym wierszo-

wania, rymu i rytmu, poemat ten, podobnie jak

liryki przedstawia si wielce dodatnio. Rym za-

zwyczaj bywa nietylko dobry, ale nawet wy-

tworny; a wiersze trochaiczne wogóle bardzo

starannie s budowane.

Jak si ostatecznie skrystalizowa talent Gru-

dziskiego, to nam pokazuje zbiorek poezyj, wy-

dany w Warszawie roku 1883, gdy wkrótce

potem autor nasz, trawiony suchotami, napróno

szukajc ratunku w oderwaniu si od pracy

i zamieszkaniu na wsi, zakoczy swój byt ziem-

ski. Grudziski nie trwa dugo pod sztandarem

modych postpowców, natura jego mikka i ma-

rzycielska nie daa si pogodzi z trzewym

pozytywizmem, a lgna wicej do zasad trady-

cyjnych, do sposobu mylenia i patrzenia na rze-

czy ze stanowiska umiarkowanej zachowawczo-

ci. Nie nalec do umysów wojowniczych, po

krótkiej fazie uwielbienia dla nauki, schyli kor-

nie gow przed dogmatami wiary. History

swoich przej duchowych opowiedzia on we

Fragmencie (str. Ib—11 poezyj, wyd. r. 1883).

By czas kiedy wierzy, e natchnion pieni

mona byo wpyn na przetworzenie spoe-

czestwa; wic sercem jego wstrzsay hasa

postpu, zagrzewajc i ciao i ducha do coraz

to nowej walki. Tymczasem ycie, idc swoj

kolej, zachwiao niejednem marzeniem; zniky
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komety brane za soca, a poeta dowiedzia si^,

„kdy idzie postpu droga prawdziwa i kdy
mdro obdom wroga przebywa". Z tej skarb-

nicy mdroci wydostaje i czytelnikom podsuwa
dwie, wedug siebie, prawdy, e ludzkoci nie

mona zbawi frazesem i e nie wolno pyta
gosem zuchwaym, dlaczego zy pyn z oczu

ludzkoci. Nastpnie okrela Grudziski sw d-
no w tej fazie, kiedy si sta dojrzaym : oto

radby pie sw napoi mioci, wieci pro-

mieniem pociechy i walczy z kad trosk,

zwtpieniem i rozpacz:

Niech o mej pieni za ca chwa
Powiedz:

e lata nizko, jak ptasz mae
Nad miedz;

e towarzyszy pracy pokornej

Wród potu,

I nie zaznaa dzy miesfornj

Odlotu;

Ze cicha, saba, wznie si nie moe
W niebiosy

I widzi cae nieba przestworze

W zach rosy,

I e najmniejsza gwiazda srebrzysta

Jej gwiazd,
A wiatem dla niej ka ojczysta

I gniazdo!...

W tem okreleniu zakresu i nastroju poezyi
niema przesady, ani faszywej skromnoci autor-
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skiej. Istotnie
,
pomysami swymi , mianowicie

w lirykach, nie wybiega poeta poza granice

kraju rodzinnego ; uczucia tkliwe i rzewne prze-

magay w jego utworach, urozmaicone tu i owdzie

agodn ironi lub miarkowan wesooci. Los

biednych i sabych gboko wzrusza poet, ale

nie obudza w nim niechci do bogatych i sil-

nych, gdy wierzy w dobre serce tyche, pie-

szce ucinionym z pomoc i wsparciem.

W Prologu na otwarcie teatru Dobroczynnoci

przeciwstawia np. zabawy monych i cierpienia

biednych w zimie. Dziewczyna uboga, patrzc

na nieme ojca rysy, na bole matczyn, na ca
rodzin, co „osabymi pulsami serc liczya chwile",

zdecydowaa si pój i... „przynie pienidze".

Dwie postacie, .,dwa cienie tajemnicze". Ndza
i Zima szy za ni... Czy nie moga znale na-

bywcy, czy iiie miaa siy w ostatniej chwili,

do, e dziewczyna zasza na ganek kocielny

i tam si pooya. Nad ranem wracaj z balu

karety; jedna z nich zatrzymuje si nagle przed

kocioem
;
pani bogato ubrana wysiadszy z po-

wozu, dy do dziewczyny w odzieniu ebra-

czem. Nastpuje scena rozczulenia i ez. Dyso-

nanse tedy zharmonizoway si w zimie nad

ranem... Aeby dobrze byo na wiecie, do
jednego czuego popdu serca; gdy zmarzn
biedni, trzeba ich bdzie pochowa, a wówczas

nawet zy stan si zbyteczne... Oprócz tego
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optymistycznego zakoczenia, które zreszt wy-

magane byo niejako przez sam cel napisania

Prologu^ oprócz melodramatycznej sceny z N^-

dz i Zim, utwór ten jest skrelony udatnie

i ywo.
Od tego silnie tendencyjnego poemaciku

,

który wysunem naprzód gównie dla charakte-

rystyki pogldów poety, przejdmy do innych.

Tragicznie nastrojonym jest obrazek miejski

p. n. Dwie matki: jednej syn umar z przezi-

bienia, drugiej — przyzwyczajony do wygód,

oddawa si grze i pijastwu, a w kocu si
zabi.

Wiersz p. n. Za Nerona opowiada rozwlekle

o zezwierzceniu Rzymu, o chrzecijanach i w.
Piotrze, o dzieweczce, która na sam widok w.
Piotra nawrócia si i poniosa mier wraz

z chrzecijanami, lubo nieochrzczona, o czem ma
widzenie pewien kapan i kae ciao jej przy-

nie do katakumb.

W wierszu: Zburzenie Persepolu opiewa autor,

jak kochanka Tais wymoga od upojonego wi-

nem i jej wdzikami Aleksandra W., by mszczc
si za Hellad spali Persepol.

W obrazku z nad Wisy p. t. Hala mamy
maleki dramacik mioci i obowizku. Pasta

i wesoa dziewczyna pokochaa gorco sierot

Janka flisaka. Janek, bdc biednym, nie chcia

prosi o jej rk rodziców, którzyby go moe
POECI POISCY. 17
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odepchnli z pogard; pojecha wic do (rda-

ska dorabia si. Razu pewnego kto przywióz

Halce sznur korali i wie o mierci flisaka. Prze-

bolawszy t strat, Hala po kilku latach, na

naleganie rodziców, zgodzia si wyj za boga-

tego i dobrego rolnika. Gdy ju dzieci piecia,

zjawia si nagle Janek i namawia j do ucie-

czki. W sercu Hali odezwao si echo dawnej

mioci; o pónocy wychodzia ju z chaty, by

j na zawsze opuci, gdy wtem zakwilio dzie-

ci; uczucie macierzyskie przemogo; zostaa.

Z poemacików tych najsabiej wykonanym

jest Za Nerona^ najlepiej HaJa. Najwaniejsz

wad Grudziskiego by zwykle brak miary

artystycznej w kompozycyi , w uyciu barw,

w doborze wyrazów ; autor dawa si pociga
atwoci tworzenia gadkich wierszy i tworzy

ich za wiele ; tam gdzie stara si o krótko,

tre na tern zyskiwaa (Zburzenie Persepohij.

W Hali powszednio pomysu okupiona zostaa

wzgldn prostot opowiadania, lubo nawet w tym

utworze, majcym form pieni ludowej, nie

ustrzeg si poeta tu i owdzie przesady: „Gdy-

by z ziarnek piasku przyszo sypa gór, wnetby

si podniosa góra a pod chmur, byle ujrze

moga Janka cho na chwil"... e podobn
przesad spotykamy w pieniach ludowych, to

nie moe suy za usprawiedliwienie dla spó-

czesnego autora; w pieniach bowiem mówi tak
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zazwyczaj bohater a zwaszcza bohaterka, a sowa
takie s jedynie miar ich uczu; w Hall za
poeta powysze okrelenia stanu duszy dzie-

wczyny i jej pragnie podaje od siebie, a jako

wiadek czy opowiadacz bezstronny powinienby

troch by rozwaniejszym od rozkochanej bo-

haterki, której udzi si wolno, bo to zudzenie

stanowi co najmniej poow jej szczcia i osa-

dza gorycz nieurzeczywistnionych marze,
W poezyach lirycznych Grudziskiego z tej

doby bardzo mao znajdujemy miosnych, wiele

natomiast refleksyjnych i elegijnych.

Tam gdzie refleksya jest tematem pieni,

musz naturalnie myli odgrywa pierwszorz-

dn rol; ze stopnia ich wyrobienia wniosku-

jemy i wnioskowa musimy o umyle poety.

Jakie myli wypowiada Grudziski? We wst-
pnym wierszu : Na przehój powouje do walki

z losem i przeszkodami przeze stawianemi, obie-

cujc palm zwycistwa tym, co hasa tego

usuchaj. W wierszu: Mio i soce^ idc za

Krasiskim nawet w wyraeniach, wygasza zda-

nie, e mdroci jest: kocha rozumnie. Ni
tabiego lata jest dla niego symbolem wszystkich

rzeczy ziemskich; nie popada jednak poeta w zwt-
pienie i rozpacz, bo go podtrzymuje wiara, któ-

rej wyznanie skada troch ostentacyjnie wobec

rzeczników sceptycyzmu. SU ducha upatruje nie

w buncie przeciw niebu, lub w pozbyciu si pt
17*
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wszelkich, lecz w karnoci, w opieraniu si pr-

dom, w zaniechaniu skarg na cierpienia. Tera-

niejszo przedstawia si mu jako czcicielki-,

mamony i pychy, a przeszo natomiast jako

bohaterka, co „z zimn pogard" patrzaa na

bdne koo fortuny (Dola-lichiviarhaJ. Przyka-

dów tych bdzie dosy, aeby da pozna ogni-

sko, z którego wychodz rozliczne promienie rad,

wskazówek i zda Grudziskiego. Ogniskiem

tern — wiara i tradycya. I w jednej i w dru-

giej s zasady cenne i myli zdrowe, lecz obok

nich s te i takie, których znaczenie jest ju
tylko historyczne. Poeta nie wyrónia widocznie

jednych od drugich.

W wierszach elegijnych Grudziskiego ni-

gdzie nie brzmi nuta faszywa; uczucia alu nad

losem obcym i swoim wypowiada autor zgodnie

z temperamentem wasnym; ale poniewa w tem-

peramencie tym niema pierwiastku siy, wic te
wypiewane przez poet uczucia nie wj^wouj]

ywszego wraenia, nie upamitniaj si w umy-j

le czy sercu. Za najudatniejszy uwaa -by mo-

na wiersz p. n. Smutna wiosna, gdzie poeta I

patrzc na objawy odywajcej przyrodj^ przezj

pryzmat bolesnego przygnbienia, nie rad im,

gdy w sercu jego smutek radosn swoj barwj^

zwikszaj. "W jednym z elegijnych utworói

pomys jest do oryginalny; wyraa on b<!

wynikajcy z wyjtkowoci pooenia. Sosi
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sama jedna zachowuje w jesieni zielono swoj,

lecz jest smutna : brzoza j pyta, dlaczego si

smuci, cho wszystkie drzewa zazdroszcz jej

zielonego paszcza. Nie zazdrocie mi — odpo-

wie zagadnita - bo ja nie znam ani wiosny

ani jesieni i „wolaabym nie by zielon i z cier-

niami si tuli do ziemi, byle w maju zakwitn
wraz z niemi, byle mod mi by nie wzbro-

niono". Szkoda, e przez rozwleko i brak tra-

fnoci w pewnych szczegóach pomys zosta

zepsuty. Sosna nie moe przecie mówi , ze

nie ma po czem ani za ozem paka, bo i ona

ma tak samo owoce jak i inne drzewa. A wy-

raenie, e gdyby drzewa znay tajemn burz
w jej piersi, toby paka nad ni las cay
i chmury-by pakay — trci sentymentalizmem.

Z powyszych uwag wywnioskowa mona,
e Grudziski nie odznaczy si w dziejach poe-

zyi naszej talentem wybitnym, wielkimi pomy-
sami, bogat fantazy, silnie rozwinit uczu-

ciowoci, ani te subtelnoci w wyraeniu

wzrusze swoich; ale e to, co pisa, odczuwa
nie tylko artystycznie, lecz i serdecznie. Szcze-

ro jego natchnie widniaa wszdzie, czy-to

kiedy hasa postpowe wygasza, czy te kiedy

na onie wiary i tradycyi niepewnociom swoim

chcia koniec pooy. Pod wzgldem formal-

nym poezye jego nie miay ani zalet nadzwy-

czajnych, ani te wad zbyt racych. Pisa wier-
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szem gadkim, harmonijnym, jzykiem czystym,

poprawnym, nieraz piknym, ale posugiwa si

dykcy, któr kady utalentowany czowiek

moe d/i sobie przyswoi ; rzadko kiedy pu-

szcza si na poszukiwanie wyrae nowych

i wiey] 1.



IX. Wodzimierz Zagórski (Ciochlijk:).

Wodzimierz Zagórski wystpuje na widowni

literackiej od r. 1865, kiedy zosta spópraco-

wnikiem, a nastpnie spóredaktorem t. zw. cza-

sopisma iumorystycznego we Lwowie „Chochlik";

wydawa potem sam podobne czasopismo p. t. „Ró-

owe domino"; pisywa te do „Szczutka". "Wy-

brane z tych pism utwory poetyczne ogosi
w roku 1882 w dwu zbiorkach; jeden p. n.

„O zmierzchu i wicie" obejmuje wiersze treci

politycznej, drugi p. n. „Piosnki i arty" wiersze

treci towarzysko-spoecznej. „ywioem jednych

i drugich — jak sam autor objania — bya
walka, a tworzeniu przewodniczya myl polity-

I czna, — artystyczna za dopiero na drugim znaj-

dowaa si planie''. Wiersze te cile wic byy
zwizane z okolicznociami ycia galicyjskiego

od r. 1865 do 1881; waciw sobie sub spe-

niy w amach pism peryodycznych; wyjte z nich

w bardzo maej ju tylko mierze mog wywoa
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wilniejsze wraenie
;
potrzebaby bowiem opatry-

wa je cigle rozlegym komentarzem. Czu to

sam Zagórski piszc w przedmowie do „Piosnek

i artów": „Gdy chodzio o to, aby humorysty-

cznie zaokrgli ten lub ów numer Chochlika

albo Szczutka i w zbyt powan symfoni po-

lityczn wple jakie wesoe allegro, wtedy

w takt turkotu popiesznej drukarskiej prasy

pisaem arty te, aby ich swawolna nut pod-

nie przez antytez wraenie powanych poli-

tycznych piewek. By to wic rodzaj lekkiej

kawaleryi, która mi w publicystycznych walkach

moich nieraz dobre oddawaa usugi !... Oczywi-

sta rzecz, e wesoa wiara ta, pozbawiona obe-

cnie skutecznej pomocy swych towarzyszy, z któ-

rymi niegdy wspólnie walczya, nie zawojuje

dzi ju wiata i nie zdobdzie mi laurowej

nagrody. Puszczona samopas bez swej wiernej

towarzyszki, piechoty, bez artyleryi strzelajcej

z dzia zasadniczego kalibru, nie przedstawia

te ona wcale owych zastpów, które w bój

prowadziem przez lat kilkanacie, biorc ywy
udzia w politycznych walkach naszej dzielnicy.

Wic te i nie bez pewnego alu wypuszczam

w wiat dzisiaj te sieroty, które obecnie z ra-

mek czasu i otoczenia wyjte, nie posiadaj ju
onej racyi bytu, onego polemicznego uprawnie-

nia, jakie miay niegdy w chwili pierwszego

swego wystpu".
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Ogólny to los wszystkich prac publicysty-

cznych; starzej si one rycho, staj si nie-

zrozumiae bez objanienia, lub te wygldaj dla

póniejszych pokole karykaturalnie.

Zagórski nie posiada na prawd „humoru"

w estetyoznem znaczeniu tego wyrazu, gdy
jeden ze skadowych tego pierwiastków, uczu-

cie gbokie i rzewne, do sabo jest w nim

rozwinite, kiedy ostrze dowcipu satyrycznego

i zdolno do wnikania w przepaciste zaga-

dnienia iilozoliczno-m oralne wybitnie si w twór-

czoci jego zaznaczaj. Najlepsze rzeczy, zawarte

w owych dwu zbiorach jego wierszy to satyry,

trawestacye, arty wymierzone przeciwko obu-
dzie, bigoteryi, zacofaniu, sualstwu i tym po-

dobnym ujemnym objawom ycia spoecznego.

Heine i Scheffel byli dla niego wzorami i prze-

wodnikami i to tak dalece, e niekiedy ich po-

mysy za swoje podawa (^Ojciec Ruf^, „Z Ko-

palnego Romancero'^). Ti wasnych jego pomysów
zaznaczy naley jego oburzenie na witoszko-
stwo: „Omnia ad majorem Dci gloriam'^

,
^Fost

witoszka"^ na haso sia przed prawem: ^^Z wil-

czego brewiarza"- ^ na kobiety nie idce torem tra-

dycyi : „Do sawantki'^, ^^Zaciankowa lwica"-, y^Do

emancypantki"'. Pewnym stopniem rzewnoci od-

znacza si nowella wierszowana p. n. ^Kuzynka"

.

I w póniejszym zbiorku „Poezyj" (Warsza-

wa, 1894), spotykamy najczciej ju to temata,
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które s ulubionymi motywami pism „humory-

stycznych", a waciwie artobliwo-aatyrycznych,

juz to powane refieksye nad losem i obowizka-

mi ludzi, a rzadko kiedy uczuciowo. Zrcznie

i piewnie kreli autor rozmow miosn, prze-

rwan nagle ukóciem panny przez komara ( j,Ten

trzeci^), szynkowniany obrazek Cy^Hehe'-)^ wdro-
wnych grajków, którzy za jedzenie i napitek

bawi ludzi i u szynkarek nawet maj powo-

dzenie (^Tercd"), dowcipnie prowadzi Bozniow

pijaka z ksiycem, drwico maluje spijanie mie-
tanki ycia za moda i pocieszanie si na sta-

ro, e wszystko jest gupstwem (Lukier), lub

te chwalb dawnych dobrych czasów (Bywao)

itp. Mamy tu take duszy poemacik satyry-

czny p. t. Poradnik dla konkurentów; ale w nim

poza powtórzeniem starych ju i wyszarzanych

konceptów, poza nieznonymi makaronizmami

polsko-francuskimi, trudno si dopatrzy nowych

jakich spostrzee, delikatniejszego smaku

i szczliwych wyrae. Nie warto byo uwie-

cznia tego utworu w formie ksikowej ; niechby

sobie spoczywa w numerach którego z pism

„humorystycznych", gdzie zapewne pierwotniej

by pomieszczon3^ i gdzie, ukazujc si kawa-

kami, w pewnych odstpach czasu, nie razi

jednostajnoci zwrotów.

Z innych motywów, zawartych w najwie-
szym zbiorze poezyj Zagórskiego naley chyba
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uwydatni jeszcze naiwno i szczero modo-
cianego uczucia, opisanego w poemaciku p. t.

W wagonie. Jedzie modzian do szkó peen ro-

je o przygodach romantycznych w podróy.

Dugo spdza czas samotnie, a na jednej sta-

cyi wsiada pikna kobieta. Modzian pragnby
rozpocz rozmow, ale nie ma odwagi, nie na-

suwa mu si aden temat, któryby utorowa

drog do wyjawienia tego, co czuje. Po upor-

czywej z samym sob walce zdobywa si zale-

dwie na wymówienie sowa: „Pani!" jako wstpu
do przemowy, ale po wstpie ani jednego ju
wyrazu doda nie moe. Zmieszanie jego po-

doba si widocznie kobiecie, lecz i ona nie prze-

mawia ani sowa, wysiada, i dopiero gdy pocig

rusza dalej, a modzian ku niej z wagonu wy-

ciga ramiona, ona patrzy w jego stron, umie-

cha si yczliwie i od ust causa posya. I tak

w duszy modzieca pozostao tylko mie, tskne

wspomnienie, bo ju nigdy w yciu kobiety tej

nie widzia. Prostot i szczeroci odznacza si

take wiersz : Podlotek.

Cakiem odmiennego charakteru jest najob-

szerniejszy poemat Zagórskiego p. t. „Król Sa-

lomon". Nie by on napisany odrazu
;
pocztek

ukaza si r. 1881 w Albumie dla Zagrze-

bia, ostateczne wykoczenie wypado w kilka

lat potem, kiedy cao r. 1887 wysza z druku

(Warszawa). Autor zastrzega si w przedmowie,



— 268 —

eby utworu tego nie bra za syntez jakiego
filozoficznego credo. -W chwili — powiada —
gdy pessymistyczna nuta tak gono rozbrzmiewa

we wszystkie]] utworach pimienniczych, uwaam
za swój obowizek pooy szczególny nacisk

na to zastrzeenie". Kae wic go uwaa za

wyraz stanu duszy poety „w pewnej danej chwili

-

ycia; a chcc dla niego pozyska i szersze uza-

sadnienie, dodaje: „Dowiadczy tych smutków
i tego bolesnego znkania z pewnoci kady,
ktokolwiek spragnione usta zbliy do krj-nic

nowoytnej nauki^.
Jeeli w tem zdaniu zmienimy ostatnie wy-

raenie zbyt jednostronne o wpywie nowoy-
tnej nauki na inne obszerniejsze . wskazujce

cay szereg zawodów, smutków, cierpie ycio-

wych i jeeli jako spóczynnik tych wszystkich

bolesnych dowiadcze, doczymy wyobrani
yw a skonn do zadumy; to niewtpliwie

przyzna bdziemy musieli suszno twierdze-

niu, i czowiek wród takich okohcznoci zmu-

szony do ycia nieraz zawoa

:

Marno jest kltw ziemi syna,

A dzieem jego — niewiadomo,
A losem jego dzie — znikomo
A imi jego proch i glina!

Próno si kusi wzlecie duciem
Z pyu, gdzie trawi go tsknota;

Próno si zrywa i szamota

Skowan glinianym pt acuchem.
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Dni jego s jak dni najemcy,

A jak sp godny jego serce

I w wiecznej z sob on rozterce

I niemasz, nieinasz dla rozjemcy I

W tych sowach streszcza si, cile biorc,

wszystko, co „Kaznodzieja" a za nim W. Zagór-

ski w pierwszej czci utworu „Yanitas vanita-

tum" wypowiada. Wszystkie inne ustpy s juz

tylko rozwiniciem i zastosowaniem ogólnego

spostrzeenia o znikomoci myli, uczu, rozko-

szy, bólu. czynów i zabiegów ludzkich. Grdy

mówi o pracach czowieka, o wiecznem „pro-

chów wirowaniu" , o marnoci uycia zmyso-
wego, o miowaniu mdroci, o gospodarnoci

i marnotrawstwie, o szukaniu sawy w sprawach

wojennych, o losie dobrych i zych; wszdzie

znajduje rozczarowanie, wszdzie widzi,e w wie-
cie panuje, nie mdro ni te sprawiedliwo,

jeno bezmylno i przygoda, e wszystko, za

ozem si ludzie ubiegaj, jest tylko chwilowem
omamieniem zmysów lub ducha, e znikd nie-

podobna zaczerpn otuchy, e celem wszy-

stkiego istnienia jest cige denie do nicoci,

a raczej ciga bezmylna przemiana.

Po tak bolesnem uwiadomieniu sobie mar-

noci snów i czynów ludzkich, mdrzec w II

czci poematu zatytuowanej ,,Vae soli", prze-

ciwstawiajc swój los jako reprezentant ludzi

losowi kwiata, ptaka i bkitu niebios, które
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pdz ywot swój peien wdziku bez trosk

i smutków, najsilniejsze udrczenie odkrywa
w tym fakcie, e jemu jednemu „mózg r
mylenia gody", e on jeden dobaduje si
przyczyny swych nieszcz. Uciekajc od gwaru

ycia, wród którego snu dotychczas przdz
swych myli, pobieg w „step guchy i stro-

skany, w krain mierci i milczenia", by tara

poszuka spokoju.

Nie rozumiemy dostatecznie powodu , dla-

czego tak sobie postpi znkany i znuony
mdrzec, bo chyba po wielu dowiadczeniach

tajnem muby nie mogo,e przyczyna jego bólów

nie leaa w otoczeniu, wród którego y, ale

naprzód w ogólnym ustroju wiata, a powtóre

i gównie w jego wasnem usposobieniu, w jego

wntrzu. Mdrzec taki musia wiedzie, e sa-

motnym mona by wród najwikszego gwaru,

a zupenej samotnoci nie osignie czowiek na-

wet w takim samotnym i guchym stepie jak ten,

do którego si schroni, gdy zawsze towarzyszem

jego nieodcznym bdzie nieubagany sp myli.

Raz wprawdzie czytamy, e mdrzec szed pia-

sków stepowych topiel „pod straszn nieba

j

rozgorzel"" ^ mylc, e wyjdzie „z dróg ywota~,
ale zdaje si, e to tylko frazes, bo nigdzie da-

lej na seryo do samobójstwa czy wogóle do uni-'

cestwienia nie dy.
A do takiego przypuszczenia skania nas za-^
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chowanie si mdrca na owym stepie— dziwnie

akowskie. Powiada on, e kroczc puszcz sta-

wi socu czoo liardo „chcc przesiowa je

pogard'"'-, aby mu „z czaszki mózg wyaro", to

znowu wyzywa wiatr pustynny, eby mu otwo-

rzy grób gocinny; ale e próny by jego

zgrzyt i jki, wic porzuciwsz}'^ nieme stepy,

dlatego, e go gniewaa ich zmartwiao, pobieg

„przez ska urwiska i wertepy" po to, eb}^

hyeny godne i lamparty, a nawet lwy poszy
„srogiem wejrzeniem" lic swoich. A tómaczc
t zrozumia ze strony hyen, ale dosy zaba-

wn ze strony lampartów i lwów tchórzliwo

czy te grzeczno, powiada, e poniewa by
jak ogniem owionity kltw, i ledzi dróg

ywota, wic go „prawa wiata" nie dotykay...

To wyjanienie trci zanadto mistycyzmem, ae-
bymy mogli mu uwierzy, i musimy przypuci,

e autorowi zabrako pomysu, aeby zgodniej

z rzeczywistoci przeprowadzi dzieje wewn-
trzne swego mdrca.

Bdcobd rozpdziwszy swem „srogiem

wejrzeniem" hyeny, lampai'ty i lwy, wydosta
si wreszcie mdrzec ze stepu, dokd zabieg

chyba dlatego tylko, aeby autorowi da spo-

sobno do namalowania krajobrazu ponurego,

i wybiega nareszcie na szczyt wysoki Libanu,

majc u stóp gaje mirtów, suchajc tsknych
pieni sowiczych i wtóru potoków. „Grao wsz-
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dzie bujne ycie", ale wdziki jego nie wzru-

szay znudzonego mdrca; ton wic w coraz

^(jrubsz smtno i w ciszy przesyt i suro-

wo (? dla kogo?;, kl po staremu wiata bez-

celowo, a nareszcie pad na zimny gaz i sa-

dzi, e go ju ciemnie czarne mierci ogarniay,

co wita jak wybawienie, jak rozkucie pt.

Wtem (w III czci poematu p. n. „Sulamit")

zbudzi go gos dziewiczy, co „jak srebrny pro-

mie ksiycowy la si przez górskich k pa-

rowy, peen tsknoty i sodyczy". Mdrzec na

ten gos zbudzi si i poczu, e dwik jego

pada mu na dusz ,,jak na ów kwiat, co zwid,
w posusze, pada oywczy deszcz wiosenny*^,

obmywa go „jak ez potokiem i gód mu ycia
w piersi wlewa i niby wiatem go przewiewa,:

kojc pieszczoty swej urokiem". Ten cudotwór^

czy wpyw gosu dziewiczego, jak wyjani

mdrzec, pochodzi std, e dawniej badajs

zawie sprawy wiata ..zapomnia wdziczn mS
o, co jedna sodzi ycia wstrtno". Zdajj

si, e to wyjanienie podane zostao wról
omroczenia erotycznego, bo gdyby mdrzec m(

wi w stanie normalnym, toby musia si sai

zastanowi nad sprzecznoci sów swoich z tem.

co powiedzia dawniej (str. 28 i 29), gdzie przed-

stawi nam si jako czowiek, którj'^ wszystkich

ju rozkoszy kosztowa:
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I piem, piem ycia krue
Ustami, sercem, ca dusz,

Mylc, e wiecznie dze kusz
I wiecznie kwitn wianka róe.

I wówczas to doszed do przekonania, e
„rozkosz ziemska jest zwodnicz i ley na dnie

jej znikomo, i czarem jej jest niewiadomo,
a nasycenie jej — gorycz!" Widocznie jednak

wtedy si omyli, kiedy oto teraz w modej
i piknej Sulamitce znalaz „mistrzyni sodk
prawdy wiecznej", co miodem swych caunków
odtrua wszystkie wstrty i frasunki dawniejsze.

A moe... moe to nie by wcale mdrzec, tylko

stary znudzony sybaryta, co si bawi przez czas

jaki w mdrca, nibyto badajc zawie sprawy

wiata, dopóki nie znalaz jdrnego, wieego
ciaa, które mu obiecywao da chwilowe przy-

najmniej podranienie zmczonych nerwów?...

Takim rozdwikiem pomidzy zamiarami

autora a wraeniem czytelnika koczy si poe-

mat, w I czci którego znalelimy rzeczywicie

odbicie przej duchowych, dowiadczanych przez

niejednego i dawniej i dzisiaj. Poeta le zrobi,

przeniewierzajc si tradj^cyjnemu sposobowi poj-

mowania „Pieni nad pieniami" i przenoszc

mio do Sulamitki na zakoczenie pessymisty-

cznych pogldów „Kaznodziei". Tylko z epiku-

rejskiego (w zwykem znaczeniu tego wyrazu)

punktu widzenia, zakoczenie to daoby siuspra-

I

POECI COLSCy. 18
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wiedliwi, sprowadzajc wszystko do rozkoszy

zmysowej. Ale ani pod wzgldem estetycznym

ani moralnym takie zakoczenie nie zadawalnia

bo estetycznie brzydkim jest obraz przeytego;

starca w objciach hoej dziewczyny, a moral-

nie bolesnem jest przyznanie zwycistwa zmy-

sów nad rozumem.

W kilka lat potem da Zagórski zakoczenie

tego poematu, wydrukowane w jego „Poezyach'

z roku 1894, p. t. Psalm tsknoty. Opowiada tu

poeta dzieje swych wtpliwoci religijnych przy

rozwaaniu ustroju wiata i guchej rozpaczy,

w jakiej go one pogryy:

I nie objawi mi ci, wielki Boe,
Ten wiat, którego ndza i brzydota

Wyrazem myli twojej by nie moe,
Ani to ycie, co si tam szamota

Na znikomoci toniach — stoma krucha,

A jest cia mk i strapieniem ducha.

Przedstawia nastpnie poszukiwanie rozwi
zania zagadki w wywodach wiedzy materyali

stycznej i jej niemoc w sprawie odpowiedzi na

pytanie o pierwsz przyczyn wszechrzeczy:

Wtedy mi porwa ten huragan szlochów.

Co si dobywa z tego ez padou,

Brzemienny skarg ucinionych prochów

I z kaniem duchów zmieszany pospou.

Wnika mi w dusz, nawskro j przewiewa
I roztkliwion do buntu zagrzewa.

i
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I zwtpi poeta o istnieniu Stwórcy i stra-

szno mu byo w „odboonym wiecie", a jego

samego uciskaa „gorzka wiadomo, e si roz-

kada duci", co w nim goci, „jako proch

w otcia leccy nicoci". Tsknota za niemier-

telnoci, poczucie pustki w tym wiecie ato-

mów wróciy mu wiar i zawoa „hardo":

Przez t skr bosk, co we mnie zaklta;

Tskni do róda, skd wzia poczcie...

Przez ten gód prawdy, co ziemi odjta,

Przez to wszechdobra i bóstwa pojcie...

Przez to, e myl w nieskoczono pyn —
Jam duch nad ziemsk wywyszony glin.

Pessymizmu tedy si wyrzeka i skada Bogu
dziki za to. e „da tu i owdzie miejsce do

wytchnienia, gdzie powój ciernie oplata i gogi",

gdzie „ptaszków kapela ponure myli piosnk

rozwesela", gdzie „czasami bywa przyja sta-

teczna, a mio szczliwa", gdzie wiara w nie-

miertelno, krzepic ducha, „jad ziemskiego

odtruwa cierpienia i mier nadziej ycia opro-

mienia". I tak dochodzi poeta do spokoju i po-

gody wewntrznej.

Mylowo zakoczenie takie rozwaa „Króla

Salomona" zadowolni moe — do pewnego

przynajmniej stopnia, ale artystycznie bynaj-

mniej zwizane nie jest z utworem poprzednim.

Tam poeta przemawia ustami króla, tu mówi
18*
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sam od siebie ; tam zakoczy odmalowaniem

upojenia zmysowego, tu przenosi kwesty do

wntrza duszy. Potrzeba-by jakiego cznika,

któryby te dwa odmienne nastroje zjednoczy,

zharmonizowa— w obecnym stanie utworu mamy
obrazy dwu odrbnych sfer mylenia, dwu ró-

nych kierunków. „Psalm tsknoty", majcy nie-

wtpliwie swoje piknoci mylowe i poetyckie,

pozostanie przecie caoci w sobie zamknit,
nie za zaokrgleniem -Króla Salomona", po-

zostanie jako wiadectwo zmienionego pogldu
autora.

Zagórski nie jest mistrzem formy; nie po-

penia wprawdzie racych usterek, umie zacho-

wa raz obrany ton i sposób obrazowania, lecz

nie stara si bardzo o wietno dykcyi ani

o dobór rymów; kocówki jego wierszy — to

pospolicie jednakowo koczce si ksztaty gra-

matyczne, a we frazeologii a nazbyt czsto

pojawiaj si abstrakcyjne wyraenia zamiast

konkretnych. Baczny czytelnik odnajdzie przy-

kady tej charakterystyki w poprzedniem stre- ^
szczeniu: tu dodam tylko par uwag co do nie-

stosownoci lub niepoprawnoci niektórych wyra-e nawet w „Królu Salomonie", który od innych

utworów wzgldn poprawnoci si odznacza.

Przymiotnik hsy stosowany do kotów i do dzieci

akomych jest nieodpowiednim w charakterystyce

ywota, co „plon zgonów chonie" (str. 25).
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Forma czasownika zmci (str. 27), uyta dla rymu
zamiast zmci, jest niepoprawna; a formy wiera!

(str. 39) niema w jzyku naszym
;
po staropol-

sku mówio si wiere! Dlaczego mier idzie

dzieci ludzkich sadem (str. 38), to wyjania si

jedynie potrzeb zrymowania jakiego wyrazu

ze ladem. Wyjtkowe uycie form staropolskich

rodzajowie (str. 51) zatrzymywasz, (str. 70) równie
tylko koniecznoci rymu da si usprawiedliwi,..

Czasownika ciemia (str. 68), imiesowu nurza

si (str. 84) nie zna jzyk polski.



X. Mikoaj Biernacki (M. Rodo).

Mikoaj Biernacki zacz drukowa utwory

swoje satyryczue w formie lirycznej od r. 1876

(w Krakowie) p. t. „Piosnki i gawdy humory-

styczne"; mia ju ich jednak spory widocznie

zapas, gdy zeszyty ranie nastpoway po so-

bie, budzc ywe zajcie. Dotychczas zbiorków

takich wyszo 12 (ostatni z r. 1894 we Lwowie).

Satyry te nie odznaczay si co prawda, mia-

nowicie z pocztku, ani wielk oryginalnoci

pomysów, ani te wykwintnym wierszem; co

wicej, styl i wierszowanie bardzo czsto byy
nader zaniedbane, uomne, niekiedy nawet nie-

smaczne. Posiaday one wszake jeden przymiot

wartoci niepospolitej : byy wyrazem uczu i my-
li prawie powszechnych; tak doskonale odzwier-

ciedlay pewne przekonania krce wród ogóu,

e musiay mu koniecznie przypa do serca;

kady chtnie je odczytywa i powtarza, bo to
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znaczyo tyle, jak gdyby wypowiada myli

wasne.

Ozy to bya mowa o powodzi koncertów

i koncercików (Muzyków zejcie na ziemi)^ ozy

o niesumiennoci prawników (Dr. Skuhacki),

czy o niepoznawaniu si doktorów na chorobie

(Lekarzy dziesiciu), czy o plotkarstwie i dewocyi

(Strasznie nienawidz plotek), czy o manii ubiera-

nia si modnie za jakbd cen (Modnie ubrana),

czy o kopotach wdowca (U wdowca na wsi),

czy o wykwintnej arocznoci sybaryty (Nie

jestem przy apetycie), czy o marnotrawieniu gro-

sza w handelku a skpstwie w domu (Cikie

czasy): zawsze u Rodocia znalazo si sówko

lekkie, zrczne, skrzydlate, które nadzwyczaj

atwo wpadao w ucho i zatrzymywao si w pa-

mici. Przypomina on niekiedy owe wybryki

wesoego humoru Syrokomli tak rzadkie w cigu

cikiego jego ycia, a wiadczce o wesoem
2 natury usposobieniu. Niektórzy te wielbiciele

Rodocia nazywali go Berangerem polskim, jak

to u nas zwyczaj zawsze swojskim talentom do-

dawa etykiet zagraniczn. Wesoe, lekkie uspo-

sobienie, niektóre wstrty i niektóre upodobania,

daj mu niejakie podobiestwo do piosenkarza

francuskiego; ale porównanie jest bdcobd
conajmniej przesadne.

Beranger by poet, a czy Rodo jest nim,

trudno to orzec na pewno — zna w nim by-
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strego obserwatora i zrcznego wierszopisa, ale

wyobrania jego woli zazwyczaj kreli karyka-

tury tylko, a nie ludzi. Beranger, prócz weso-

ych i szyderskich obrazków, umiaJ take doty-

ka stron gboko i rzewnie wstrzsajcych
sercem; Rodo celuje jedynie w kreleniu syl-

wetek komicznych; a tam, gdzie wyraa uczucia

zadowolnienia, czystej radoci, tsknego smutku,

rzewnej wdzicznoci— co zreszt bardzo rzadko

si zdarza — nie wychodzi poza obrb nader

powszednich pomysów i wyrae, nie wznosi

si nad zwyky poziom poetów tuzinkowych.

Takiemi s piosnki nie satyryczne: Wfadysfa-

ivowi B.; do P. H. J.; Proba-piosenka i t. p. Naj-

udatniejsz z pomidzy nich, rzeczywicie w na-

stroju Berangerowskim napisan, wydaje mi si

piosenka zatytuowana: Ijesieni szczliwy! W niej

Rodo przedstawia swoje proste uciechy, swoje
;

pragnienia i yczenia w szczupym, ale jasnym

i uroczym zawarte obrbie.

Gdy powiod okiem

Po niebie wysokiem,

Po wiata kobiercu;

Gdy z mioci w sercu

Widz pikne w kadej porze

Nasze polskie niwy
Wielbi Ciebie, dobry Boe!

I jestem szczliwy!
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Gdy sercem lub mieniem,

Dziel si z cierpieniem,

Bratni z osusz.

Gdy w zbola dusz
Promyk nadziei poo.

Widzc umiech tkliwy

Wielbi Ciebie, dobry Boe!
1 jestem szczliwy!

Beranger obejmowa okiem i szerokie take
widnokrgi polityczne; Rodo, w zbiorkach mi

znanych, da nam waciwie jeden tylko, bardzo

charakterystyczny wprawdzie utwór, wychodzcy
po za sfer stosunków towarzyskich. By moe,
i s nieznane mi wiersze, które w innych zbior-

kach si mieszcz; dlatego te zdanie moje, po-

daj warunkowo. Wiersz, o którym wspominam,

ma napis: Ja mu tam nie dam yosu. Zbliaj si
wybory w Galicyi. Dwu ssiadów rozmawia, na

kogo gosowa. Kandydatem jest hrabia Adam.
Bracia-szlachta oburza si na arystokrat. „To

tpa gowa!" powiadaj; wic jeden szlachcic

proponuje pana Siermig, bo to i pracowity

i wyksztacony i ze wiatem obyty i zna dobrze

nasze strony. Tak— odpowiada drugi szlachcic —
to czysty brylant, jedno ma tylko ale, e jest...

synem oficyalisty, to jako nie uchodzi ; moeby
ju wybra pana Barskiego. Ba ! zarzuca pier-

wszy — to to demagog; u niego herb — to

blaga, magnaci — pasorzyty ; lepiej ju gosowa
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na rzecz pana Wagi. Niema zgody! — woa obu-

rzony szlachcic, który za czasów urzdowania
Wagi przegra spraw o myn i std wnosi, e
temu Wadze brak wszelkiej odwagi. I tak wy-

mieniaj jeszcze par nazwisk, ale adne z nich

nie znajduje aprobaty; gdy albo ony s ze

sob na bakier, albo skpstwo kandydata nie

podoba si wyborcom ;
wic cho hrabia ucho-

dzi z pocztku za tp gow, gdy przyszo do

porachowania jego moliwych zastpców, wy-

pada konkluzya:

No, no, kopot nie lada:

Niema ludzi, dzicz sama;

Chyba wróci wypada
Do hrabiego Adama.

— Tak, to czowiek waciwy;
Gocinny, oprócz tego

Ma stosunki, ma wpywy...

Ja gosuj na niego.

Rodo jest zapalonym demokrat; hrabiów

nie cierpi, widzi w nich tylko krew zepsut,

obud religijn, zmienno polityczn, zupeny

brak uczu obywatelskich; nie tyle jednak nie-

nawidzi samych arystokratów, co ich popleczni-

ków, co zaprzaców, którzy z byych zwolenników

demokracyi przedzierzgnli si w mniej lub wi-

cej liberyowan zaleno wzgldem swoich nie-

gdy wrogów.
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Staczyki i ultramontanie s przedmiotem

najzjadliwszych jego pocisków, Kiedy o nich

mówi, traci Rodo zimn krew, zapala si nie-

nawici stronnicz, a raczej klubow, rzuca na

przeciwników obelgi, nie rachujc si ze so-

wami. To te satyry wymierzone przeciw Sta-
czykom, literatom od Staczyków, ksidzu Go-

lianowi, niektórym profesorom Uniwersytetu Ja-

gielloskiego i Akademii Umiejtnoci przestaj

by satyrami, a staj si pamfletami w zem zna-

czeniu wyrazu. Mona by przeciwnikiem Sta-
czyków, ultramontanów, konserwatystów, arysto-

kratów; mona walczy z nimi na kadem polu,

w kadej formie literackiej; ale przedewszy-

stkiem trzeba zachowa pewn godno sowa
i w przeciwnikach widzie ludzi i obywateli tego
samego kraju, jeeli chcemy, aby i z drugiej

strony podobnie z nami postpowano. Obrzuci

botem przeciwnika, odmówi mu nietylko za-

sug, ale zdolnoci, uczciwoci, sumienia nie jest

rzecz trudn; kade zoliwe indywiduum naj-

mniej nawet wyksztacone, dlatego wanie tem

gwatowniejsze i zawzitsze, zdoby si na takie

inwektywy potrafi; skuteczno ich atoli jest

nadzwyczaj maa. Mog si one podoba w klu-

bie przy piwie czy winie, wporód stronników

mniej rozwanych ni arliwych; ale nie zdoaj
wyrobi dla siebie szerszego uznania. Przeci-

wnie, zarzuty, któreby godziy w istotnie sabe
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strony, któreby zatem mniej byy ogólnikowe,

a za to wiksz subtelnoci si odznaczay,

prdzejby cel zamierzony osigny.
Wiemy, e powyej scharakteryzowana walka

stronnicza jest bardzo w modzie; wiemy, e
nietylko demokraci i liberalni posuguj si bro-

ni niewaciw, e tak samo Staczyki, ultra-

montanie i konserwatyci szafuj obficie sowami

ulicznemi; nie zmienia to wszake naszego prze-

konania, e tak by nie powinno.

Na samych satyrach Rodocia mona si prze-

kona, e inkryminacye osobiste i zwalczanie

przeciwników przez odsdzanie ich od czci i wiary

nie dziaa tak dobrze, jak spokojne i pogodne

wystawianie wad ludzkich wogóle. Ten umiech,

towarzyszcy kadej satyrze ogólnej Rodocia,

dowodzi pobaliwoci, a raczej wyrozumiaoci

koniecznej w yciu zarówno towarzyskiem
,
jak

spoecznem, dowodzi zarazem, e Rodo kocha

ludzi pomimo ich wad i sabostek. Std i w czy-

telniku powstaje to bogie uczucie, e pomimo

wszystko, co mona zego powiedzie o ludziach,

s oni przecie godni kochania, e wiat nie

jest zbiorem jakich wyrzutków i mieci. Podo-

baj si wic utwory takie i chtnie s odczy-

tywane (Alfonsie! ach, ja si nudz] Nie, to skan-

dal, jakich mao ; Gdy ci los ciga niebo i t. p.).

Przeciwnie takie wiersze jak: ^Literaci od

Staczyków^ lub: ^Lucypcr—literatem" lub: „Co ja^
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urobi z moim synem'^ mimo silniejszej ni w in-

nych formy przejmuj wstrtem tych , którzy

nie s wmieszani w codzienne sprzeczki, czy

intrygi zaciankowe. Kto chce ludzi poprawia,

musi ich przedewszystkiem kocha; bo sowa
pynce z nienawistnego usposobienia mog
wprost przeciwny wywrze skutek; przejmujc

oburzeniem, rodz nienawi i zamiast dopro-

wadzi do porozumienia i harmonii, a choby
tylko do rozumnej walki, czyni j coraz za-

wzitsz i coraz bardziej zalepion.

Uzna to i Rodo po kilku latach arliwego

bojowania; potrafi powcign swój nerwowy
temperament i coraz czciej przechodzi na

pole ogólniejsze, wytykajc trafnie, z wielkiem

umiarkowaniem sowa, a z dowcipem nieraz sub-

telnym sabostki, wady i grzechy spóziomkom
swoim; starajc si o coraz to lepsz form,
lubo zaznaczy naley, i ksztatów lirycznych

rzadziej uywa, a natomiast zacz posugiwa
si do czsto naszym 13 zgoskowym aleksan-

drynem. Takimi s jego „Listy" pisywane do

redaktora „Karyera Warszawskiego", takim wi-
kszy obrazek typowego filistra Pana Karola.



XI Autor „Strof'

w zbiorku poezyj autora „Strof", wydanym
w Warszawie r. 1863 najdawniejsze utwory s
podznaczone r. 1858, Byy to czci tómacze-

nia z Goethego, Schillera, Heinego, Wiktora

Hugo, czci pieni oryginalne, bdce odgo-

sem nastroju, jaki w owych latach w spoecze-
stwie i literaturze panowa. Pobrzmiewaa w nich

nuta otuchy i nadziei, lubo indywidualnie autor

wyraa do czsto smutek, albo mówic jego

frazeologi „cierpie ponur noc". O poezyi

mia autor podniose , entuzyastyczne wyobra-

enie :

Pieni! pieni! ty wita jak anioów chóry,

Ty w dusz wlewasz balsam, gdy dusza zraniona

;

Na twoich wiotkich skrzydach wzlata si w lazury

Daleko! tam! daleko... gdzie piew ptaszt kona...

W tematach rzadko kiedy porusza strun

miosn, o wiele czciej mówi o nieszczsnej
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doli ludu ydowskiego, wzywa o wspóczucie

dla niego, da coraz wicej wiata jako naj-

dzielniejszego rodka do zmiany jego wzgardzo-

nego pooenia, radowa si z faktu równoupra-

wnienia ydów w Królestwie.

Zaj si nastpnie przekadem pieni Hei-

nego, ale w natcilnieniach wasnych nie odrazu

poszed jego ladem; twory romantyki naszej

silniej na wtedy oddziayway. Jako w r. 1867

wyda on w Lipsku dwa poemata : „Tytan"

i „Aryon z Koryntu" (ponowna edycya w Kra-

kowie 1889), wypowiadajce uczucia podniose

i myli szlachetne, ale omroczone cieniami zw-
tpie i niemal rozpaczy, gdy bolesne dowiad-

czenie ycia zatruo ju niejedne chwil istnie-

nia poety, a romantyka nasza ponurych barw

niemao dostarczy moga do odmalowania ta-

kiego stanu duszy. Wobec charakteru marzyciel-

sko-refleksyjnego raczej ni skonnego do na-

tychmiastowej dziaalnoci w yciu rzeczywistem,

stan ten przybra cech zadumy smtnej, raz po

raz zmieniajcej swe usposobienie, to ufnej, to

trwonej, to blunierczej, to kornej, bo mka
wewntrzna nie dawaa spokoju poecie i zmu-

szaa dusz jego do waha ustawicznych.

Obok tego duchowego rozdarcia zauway
te mona, mianowicie w Tytanie^ jakby umyln
niejasno obrazów, ogólnikowo, niedomówie-

nia, które nie mog usposabia czytelnika do
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spokojnego cieszenia si piknem estetycznem
lub te do mylowego porozumienia si z auto-

rem. W nieoznaczonem miejscu i czasie, na ja-

kim zamku redniowiecznym, ów „Tytan", bo-

hater-modzieniec skada wyznania wobec mnicha,

jak w „Giaurze" Byrona, lub jak we „Fra-

gmencie" Korzeniowskiego, z t wszelako wa-n rónic, e wyznania te — to tylko napo-

mknienia, które trzeba sobie wyobrani wasn
dosnuwa, aeby otrzyma jak zaokrglon
cao. Tytan by z pocztku jakim bohaterem
ludzkoci, wodzem „morderców niewoli", walczy
z „przesdami"; ale gdy si zawiód w swych
nadziejach, matka wskazaa mu cel bliszy —
usugi dla wasnego narodu. Speni te usugi
(jakie, domyla si tylko mona) i za to na

mier skazany zosta. W ostatniej chwili uko-

chana jego, przybrawszy si w strój mnicha,

z nim razem pod gradem kul mier znalaza.

Z tej ostatniej sceny wnieby wolno, e to

chyba dawno dzia si musiao.

Aryon z Koryntu nie jest to ów sawny pie-

niarz, którego delfiny z upragnieniem suchay,
ale jaki entuzyastyczny poeta z czasów, gdy
Hellada „mierteln zoona bya niemoc", gdy
Rzym „pogaski" pod hasem oswobodzenia
uciska j srogo i gdy lud grecki nie odczuwa
ju swej sromoty i w igrzyskach szuka zapo-

mnienia. W adnej, ale niekiedy niezbyt silnej
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» przemowie stara si Aryon ducha we wspó-
ziomkach obudzi i zagrza do walki z Rzymem.
Napróno jednak zapewnia, e mu „rozdziera

piersi natchnienie ; — nie starczyo ono do zele-

ktryzowania narodu. Kady patrzy na pie-

waka .^z wzrokiem podziwienia", i mia „z za-

padych mogi cmentarzyska oderwa gazy krwi
dyszce jeszcze, gdy miecz przy boku najed-
ców poyska". Naród obdarzy poet tylko wa-

wrzynami, lecz do czynu si nie zerwa. Raz
jeszcze próbowa Aryon przemówi do duszy

i chcc przykadem podziaa, cisn po sko-
czeniu pieni sw arf w skronie wodza naje-

zdników rzymskich; — a wówczas zgin pod

ciosami wrogów, lecz cel swój osign: lud

grecki wszed w zapasy z Rzymianami. Na tem
urywa nasz autor; boju nie kreli, sawi jeno

pami poety.

Wersyfikacya w obu utworach nie jest za-

niedbana, ale do wytwornych zaliczy j trudno.

W dwadziecia lat dopiero go ogoszeniu

Tytana i Aryona przypomnia si autor ogóowi
jako poeta piszcy oryginalnie wydaniem roku

1886 swoich „Strof" w Krakowie, w których

przypomnia szereg tortur, na jakie skazani je-

stemy w yciu dzisiejszem.

Poeta znkany sam i zbolay, „zimny, bez

wrae, jak zrb krateru, yje ju tylko wyga-

sym duchem i mknie przez ycie jak ód bez
rOECi poiscy. 19
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steru, rzucona w odmt wichrów podmuchem",

bo dawna jego wiara w ideay ludzkoci, bra-

terstwa, zburzona zostaa najwieszymi objawami

Bismarkowego barbarzystwa, zncajcego si
brutalnie nad wszystkimi pokonanymi, goszcego
zwycistwo siy nad prawem, podajcego za

trzy gówne dziejów czynniki: nienawi, krew

i elazo. Tak usposobiony skada przed nami

„zwglone uczu swych szcztki, co sabym
arem jeszcze si pal", majc nadziej, e ci,

których serce kochajce wchonie je w siebie

sympatycznie, wgiel na dyament przetworz...

e w niejednej duszy proces taki nastpi,

to chyba wtpliwoci ulega nie moe, bo mi-o zdolna do przetwarzania, ale byoby zud,
której autor „Strof" niewtpliwie nie ma, aeby
przemiana zawsze i we wszystkich dokonaa si
sercach. Nie dlatego bynajmniej, iby pomidzy
owymi „zwglonymi uczu szcztkami" a spoe-

czestwem caem nie byo nici sympatycznych.

I owszem, kiedy w strofie XX (j^Intryga") upo-

mina si o prawo bronienia bytu narodowego,

kiedy w XXI j^Dziennikarzoni'^ wyrzuca prze-

wrotno w potpianiu tego, co cze wzbudza
powinno, kiedy w XXVI zgadza si na to, i
prawom natury ulega trzeba, ale robi uwag,
e i ziemia ciy ku socu, a jednak soce jej

nie pochania, kiedy w XXXI kreli obrazek

posiedzenia sdu, na którem wszyscy byli Po-
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laoy, a jednak obcym mówili jzykiem, kiedy

w XXXVIII zaznacza zmian w pogldzie na

cywilizacy niemieck, kiedy w XXXIX woa

:

Mury spiami z armat obwiedli,

Milion bagnetów ich strzee,

Pod twierdz basztami gronie przysiedli

I wdzieli lnice pancerze...

Lecz troska marszczy ich chmurne czoa,

Przyszoci lka si kae...

Wic gdzie sowiaskie kwitny sioa,

Wzró maj pruskie cmentarze...

kiedy w LXXI przedstawia aroctwo pruskie

;

kiedy w LXVIII charakteryzuje „pieni nasze";

sowem, kiedy pomysy swoje osnuwa na uczu-

ciach trwaych, gbokich, albo majcych w da-

nej chwili silne rozpowszechnienie: — to „zw-
glone szcztki" natchnie poety „Strof" atwo
przemieni si mog w dyamenciki.

Ale kiedy utrwala wierszem uczucia przelo-

tne, myli nieprzetrawione, aspiracye chwilowe,

rozgoryczenie z powodów mniej wanych (III,

VIII, IX, XIII, XV, XXII, XXXVII, XLVI,
XLVII, LXXV); to czytelnik zanadto si krztusi

pyem wglanym, aeby nie pragn usunicia

go z tej atmosfery, którby wraz z poet od-

dycha pragn i trudno od niego da, aeby
przerabia te atomy na dyamenty; woa wtedy

19*
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z poet, który w strofie p. n. ^Skrzyde"^ bardzo

piknie powiada:

Chwastem porosa poezyi gleba,

Brak duchom W3'szej podniety,

Wielkiego wieszcza wiatu potrzeba,

Dantejskiej siy poety...

Onby umysom da skrzyda nowe.

Tchnby w nie iskr zapau.

On jeden mógby duchy lodowe

Roztopi w czci ideau!

Kady musi troch liczy na wyrozumiao
ludzk, ale nie mona liczy na ni zanadto.

Nie kade wraenie da si przebra w szaty

poezyi tak, aeby znalazo spóczujcy oddwik
w duszy blinich; zbyt wielka pochopno w tym

wzgldzie szkodliwie oddziaywa na ocen caej

produkcyi poetyckiej, zwaszcza gdy si czy
z atwoci rymów i ze zwykym jej towarzy-

szem, zaniedbaniem w formuowaniu myli.

S w „Strofach" dobre pod wzgldem ogól-

nego pomysu i sympatyczne pod wzgldem

treci utwory, ale nie mog obudzi mylowego

lub estetycznego zadowolenia dlatego, e w nich

przez jakie niezrczne, a niewtpliwie z zanie-

dbania tylko pochodzce, wyraenie lub przez

pierwszy lepszy, bez wyboru wzity obraz alboi

rym, tre ta wypaczona zostaa. Takimi s::

w znacznej czci wiersze pomieszczone w dziale

„Scherzo". S one zazwyczaj lekkie, zrczne, tu
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i owdzie istotnie dowcipne, ale klejnocikami na-

zwa ich niepodobna, gdy ogólnie choruj na

sabe, pospolite rymy, na niewybredne porówna-

nia, na szlafrokowe wyraenia. Podobnych oka-

zów nie brak równie w dziaach : „Adagio"

i „Andante", lubo ich tutaj mniej znacznie.

Dla przykadu wska jeden tylko wierszyk:

„Ausrotten !" dziejowo upamitniony, z tenden-

cy sympatyczn. Jake niedbale wykona go

autor! Ani logika ani gramatj'ka nie zostay

w nim uwzgldnione ; a wyrazy i wyraenia dla

rymów tylko pozbierane. „Narodem mdrców
ich nazywano" -r- mówi poeta o Prusakach. Dla-

czego? „Bo wiedzy czcili wyniki'^, a dopiero po

takiem zaznaczeniu rezultatów dodaje o procesie

mylowym, który do nich doprowadzi: „Metod
now, gupcom nieznan, badali myli tajniki";

a to okrelenie metody niczem si nie da wy-

tómaczy jak tylko potrzeb rymu. Nastpnie

mówi: „Czerpali mdro z róde Prakritu, Z teo-

ryi Indów— nirvana..." Prakryt oczywicie wspo-

mniany tylko dla osobliwoci dwiku, gdy nie

stanowi ani antytezy do teoryi „Indów"; ani

rozwinicia myli ; nirvana za uyta w formie

nieodmiennej z powodu, e trzeba byo zrymo-

wa z filozofi Hartmana w dalszym wierszu...

Autor „Strof" niewtpliwy ma talent, ale go

lekceway, moe z przekonania, e wszystko jest

marnoci na ziemi, e tedy nie warto nad do-
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borem pomysów i wyrae myle zbyt dugo,

a moe dla uilustrowania w sposób dotykalny

tych przeszkód, jakie w pracy poetyckiej napo-

tyka, co artobliwie opowiedzia w wierszu XCV
^Mczarnie poety'^. I pierwszy i drugi powód

nie jest przekonywajcy. Kto drukiem ogasza

swoje poezye, nie moe ich poczytywa za mar-

no i dba winien o to, co ogóowi do r^ki

podaje; a szczegóy roboty poetyckiej dobrze jest

zachowa przy sobie, zostawiajc czytelnikowi

gotowe ju prace.

Szczero uczu, ukochanie tego, co kocha

ogó, szlachetne i rozumne myli przewodnie

s-to istotne zalety .,Strof"; to te ze wzgldu

na nie tem przykrzejszym dla mnie obowizkiem

byo wytknicie usterek i wad, które wyniky

z zaniedbanego sposobu traktowania tematów,

co si mogy sta przedmiotem prawdziwie pi-

knych utworów.

W nowem wydaniu wyszy „Strofy" w roku

1891; urosy w niem znacznie, bo prawie o poow
(w pierwszej edycyi hylo caostek 1 15, w dru-

giej 203). Ttni w tych wieo dodanych jak

i w dawniejszych uczucie szlachetne, lecz po

wikszej czci smutkiem i gorycz, pessymi-

zmem przeniknite. Forma pod wzgldem wier-

sza i dykc3'i jest wogóle adna, chocia nie za-

wsze w zupenoci wymaganiom estetycznym

czyni zado.
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W przemówieniu kocowem p. n. Ostatnie

poeta skazuje sam siebie na milczenie, dlatego,

jakoby doba dzisiejsza, domagajca si czynów,

odbieraa „swobod myli" nawet.

Ustpmy z placu! Rydwan zwyciski

Co niedobitków miady w pochodzie,

Nie tylko pieniom zwiastuje klski,

Wróy on koniec myli swobodzie...

Zanim nastpi bój bez ratunku,

Gdy pici z duchem zmierz si siy,

Czas, dobrowolnie, w petnym rynsztunku.

Do zapomnienia zstpi mogiy...

Sdzimy, e jest to wyraz chwilowego jedynie

zniechcenia; bo w kim iekra natchnie poety-

ckich si arzy, ten z mierci dopiero pie
sw zwykle koczy i nie daje si zwalczy na-

ciskiem przeciwnoci, chociaby wielkich nawet.



XII. Wodzimierz Wysocki.

Przedwczenie zmary 11 sierpnia 1894 roku

fotograf- poeta w czasie mao co duszej nad

dziesicioletni dziaalnoci swojej pozyska sobie

rozgos dosy szeroki naprzód satyrami: Wszy-

scy za jednego, Nowe Dziady, potem powieciami i

poetyckiemi Laszka, Ohsana i obrazkami: Las. i

Prawie wszystkie jego utwory doczekay si
drugiego a nawet trzeciego wydania. Najadniej-

szy jego poemacik: Laszha w r. 1894 ukaza si i

wanie w trzeciej, bardzo adnie wydrukowanej
;!

w Kijowie edycyi. Prócz tego na kilka miesicy |

przed zgonem zebra Wysocki dawniej w cza- \'

sopismach ogaszane wiersze i wyda w dwu
zbiorkach, z których jeden ma napis Bocian^ a drugi: >

Satyry i bajki. Jak zacz, tak zakoczy swój

zawód satyrami ; od nich wic nasz przegld

rozpoczniemy.

Pierwszy swój utwór: Wszyscy za jednego.'

(Kijów, 1882) nazwai sam autor „fraszk". S-to
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satyrycznie opowiedziane dzieje pana Wincen-

tego Wtroby, zacnego obywatela na Obij-bo-

kach, który oywiony zawsze jak najlepszemi

chciami^ nigdy ich w czyn zamieni nie móg,
wic pola zasiewa poladem, w stodole nio mia
ani ziarnka, sonin sprzeda, myna nie napra-

wia i mas dugów narobi. Widocznie chci

i zamiary nie mogy pana Wtroby postawi na

nogi, tak samo jak wielu jemu podobnych oby-

wateli w przeszoci i teraniejszoci. Susznie

tez autor powiada

:

O! „dobre chci" nasze, o! najlepsze cele!

Któ was, jak my Polacy, posiada tak wiele!

O, szczytne chci polskie, czynami jaowe

!

Dziatki nasze rodzone, chwasty narodowe!

Jak bujnie w sercach naszych i gowach roniecie

I jak nam z wami dobrze na tym boym wiecie!

Gdyby was, „dobre chci", nie byo, bro Boe,
Któby kark nasz opasy ozdobi... w obro!...

Wobec niemonoci robienia dalszych du-

gów pan Wtroba zamierzy uda si do serc

obywatelskich, aeby urzeczywistniajc haso:

„wszyscy za jednego", dopomogli mu w kopo-

tach i od obawy sprzedajr majtku dunikowi
Niemcowi uwolnili. Ale na sucho koata do

serc tych byoby dowodem nieumiejtnoci y-
cia; potrzeba wyprawi obiad, ugoci, upoi
i rozczuli ssiadów. Pan Wtroba, tak samo
jak ex-marszaek Rura, który „dziewi lat po-
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wiatowi wiernie kuchni suy, a si cakiem
zrujnowa", wie doskonale, jak sobie zaskarbi

wzgldy askawej braci. Za weksel na trzysta

rubli dostaje szedziesit — naturalnie za po-

rednictwem nieodzownego w szlacheckiej eko-

nomii arendarza Elka — sprasza ssiadów na

obiad, pozwala im wygada si do woli, popisa

najrónorodniejszymi talentami, zrzuci ca^ win
nieszcz na przekltego Niemca i wygosi
liczne frazesy o jednoci i mioci braterskiej.

Korzysta wtedy z okazyi pan Wtroba i woa
o ratunek dla siebie. Gdy skoczy, „cisza za-

lega jak w grobie... nikt nie móg sowa wy-

rzec, czujc, jakby wiekiem jzyk mu przy-

gwodono".
W najwikszem zakopotaniu znalaz si ów

arliwy mówca, który tak piknie o mioci bra-

tniej si rozwodzi. Widzc, e wszyscy na
patrz, zdoby si wreszcie na odwag i, aby

dowie, e „polska solidarno nie jest adnym
mitem", zaproponowa zgromadzonej szlachcie]

w kilku pojecha do Niemca i rozebra midzy!
siebie dug pana Wtroby. Propozycy przy-J

jto i nazajutrz wybrano si w drog.

Dzie by pochmurny i ddysty: chwilo-

zapa szlachty min, gód zaczai dokucza, sta-

nli posowie w karczmie, a Elka wysali do

Niemca dla uoenia punktów przedugodnych.

Niemiec zada weksli na podwójn kwot z ter-
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minem miesicznym, ale natomiast ze swej strony

zawiadomi, e gotów o B rubli wicej za kady
mórg zapaci i to nie tylko w majtku Wtroby,
ale kadego z posów. Pokusa bya silna. Wpra-

wdzie piorunowaa wczoraj szlachta na Niemca,

wprawdzie obiecywaa si nie da i dobra za-

trzyma w swych rkach; ale có robi w kryty-

cznych czasach, kiedy praca na roli jest mczar-

ni nieznon! Szlachta co prawda nie zastana-

wiaa si nad t spraw rozwanie, tylko pucia
w ruch palce, bo cho to nie nowy sposób de-

cydowania, ale „nasz narodowy", który suy
nam bardzo dobrze na wszelkie przygody: „do
nam oczy przymruy i dwa palce zetkn, by

wtpliwo rozprószy i spraw orzekn". Atoli

i palce nie chciay przyj z pomoc; dopiero

gdy Elko owiadcz3'^, e Niemiec czeka ze nia-

daniem tych, co si na sprzeda zgodz, uwaa
to ex-marszaek za prawdziwe natchnienie, a za

jego zdaniem pocigna reszta szlachty. Jak

wysza na sprzeday, atwo zgadn ; w krótkim

przecigu czasu zmarnowaa gotówk, albo po-

sza do szpitala, albo w sub. Pana Wtrob
obroni jedyny rozumny wród owego zebrania

obywatel, który wziwszy Wtrobiank za on,
obroni wie od Niemca, sam w niej gospodaro-

wa, gumna niebawem i obor napeni.

Trafnoci rysów, rubaszn werw pozyska

sobie Wysocki t fraszk odrazu czytelników.
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którzy na usterki jzyka i wersyfikacyi, jak nie

mniej na brak subtelniejszego rysunku mdo
zwaali. Uznanie to zachcio autora do dalszyci

prób satyrycznych, takich jak: Nowe Dziady

(1885), lub Satyry i hajki, które w ksice ze-

brane ukazay si dopiero w 1894 r., ale umie-

szczane byy poprzednio w czasopismach, gó-

wnie w „Prawdzie". Nie roztrzsajc ich tu po-

szczególe, postaram si je scharakteryzowa w ich

caoci.

Niewtpliw jest rzecz, e Wysocki kiero-

wa si pobudkami najzacniejszemi w chostaniu

wad i zdronoci: obudy, nieuctwa, karciarstwa,

bezmylnego wychowania, ycia bez zasad, sy-

barytyzmu, bigoteryi itp. Niezawsze jednak umia

si liczy z niektórymi wzgldami natury spoe-

cznej, które powinnyby byy wstrzyma satyryka

od dotykania spraw i zagadnie, wielce cierpi-

cych na jednostronnem ich owietleniu. Eozgo-

ryczenie autora przeciwko pewnym warstwom

(szlachcie) i pewnym instytucyom (kocioowi

katolickiemu) byo tak wielkie, e przekraczao

czasami nie t^lko granice oportunizmu, ale te

susznoci i dobrego smaku; arty jego prze

mieniay si niekiedy na proste drwiny, a satyra

przechodzia w niesmaczn karykatur. Moe t(

jego wyskoki i rubasznoci jednay mu w ja-

kiem kóku zwolenników, ale w dziedzinie pi-

kna nie przysparzay zasug. Jego Latajcy selach
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cic, którego na ziemi zwabi mogy jedynie

karty, w pomyle zasadniczym moe nie zy
nawet, sta si w wykonaniu niesmacznym. Jego

Zuzanna — bigotka, opuszczajca ma i cior
córk bez posiku i opieki, dla dewocyi po-

wierzchownej i plotek, równie w pomyle do-

bra, staa si w obrobieniu karykaturaln. Ga-

tocda wesoa w dni sotne do czytania nader poy-

tecisna, gdzie jowialnie zostao przedstawione

pochodzenie Bismarka od biesa, nie budzi by-

najmniej wesooci, a zadowolni moe wielce

chyba niewybrednych czytelników. Najwicej ro-

zumnych myli i uwag mieci w sobie satyra

Na odpucie.

Co do bajek Wysockiego, te zazwyczaj od-

znaczaj si trafnym, chocia rzadko wieym
pomysem, ale artystycznie obrobionemi nazwa
ich niepodobna. Zamao posiada autor gitkoci

i lekkoci wyraenia, za mao zastanawia si

nad ukadem caoci, aeby bajkom swoim na-

da wykoczenie, któreby im zapewnio dusze
w dziedzinie poezyi ycie artystyczne.

Równoczenie z satyrami ogasza Wysocki

wprost im przeciwne pod wzgldem nastroju

utwory epiczno-liryczne. W pierwszym utworze

takim: Laszha (Kijów, 1883) uwidocznia si
uczuciowo w sposób niezmiernie dla ogóu
sympatyczny, a przejmujc na wskro poemat,
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zasonia luno jego kompozycji i usterki

formy,

Laszka — to utwór, co do ducha i ksztatów

nalecy do szkoy ukraiskiej z przymieszk

niektórych pierwiastków poezyi Syrokomli. Po

„przygrywce", gdzie poeta zwracajc si do ste-

powego wiatru ukraiskiego, i do Dniepru, „Dzia-

dusia siwobrodego", umie unikn niewaciwoci
tej zuytej formy i jeeli nie zachwyca, to przy-

najmniej nie razi takich nawet umysów, które

si realistycznie na poezy zapatruj, — nast-

puje opowiadanie o walkach Polaków i kozaków

z Tatarami, umylnie, jak si zdaje, bez ozna-

szenia czasu opiewanych zdarze. Jak w Maryi

Malczewskiego, tak i w Laszce jeden z tych, co

id na wypraw, pozostawia ukochan w domu
jej rodziców; jak w Maryi^ tak i tu obecni j(

stemy poegnaniu kochajcej si pary
; jj

w Maryi^ tak i tu kochanka puszczajc lubego

na bój, chce, aeby w walce si odznaczy, al^

pragnie równie, aeby si kierowa „ogldne

ci sdziw''.

Zdzisaw jedzie tedy wraz. z chorgwi swoj^

do obozu kozaków, aby si z nimi we wspólnym

zamiarze poczy. Tu zapoznajemy si z ata-

manem Tymkiem Czaym oraz z setnikami : Osta-

pem Tetera i Kum Syuch, ze znachorem wre-

szcie i kobzarzem zarazem ahod. Wszyscy oni

serdecznie witaj i podejmuj chlebem i pieni
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( polskiego rotmistrza i razem z nim gotowi dzie-

j

li losy wyprawy, razem y i umiera.

[

Charakterystyka ogólnego usposobienia ko-

I aków i Polaków nie odpowiada wyobraeniom,

I jakie w tym wzgldzie u nas panuj. Adam wy-

!
pytujc Zdzisawa o powód smutku i nie otrzy-

j
mujc od niego odpowiedzi, podaje tak paralel:

I
Nie darmo, Lachy, znana wasza skryto.
Nie to co u nas : jawnie i otwarcie.

Serce i myli zawsze jak na doni

!

Bo kozak dusz jak kozyr wywieca,
A u was, Lachy, zawsze tajemnica;

Nawet przed druhem tak si Lach osoni.

e duo, duo trzeba z nim zje kaszy.

Nim tam co na wierzch wyjdzie z duszy laszej.

W opisy bitew nie wdaje si poeta, krelc
je w sowach ogólnikowych i zdajc co pr-
dzej do malowania uczu i myli. Po jednej

z utarczek Tatarzy rozpierzchli si, zostawiajc

upy i jeców. Pomidzy jecami znajdowaa si
dziewica, której ojca Tatarzy wanie przed roz-

proszeniem si swojem utopili. Dziewic bierze

do namiotu ataman Czay i poczuwa do niej

naprzód braterskie, potem namitniejsze uczucie.

Gdy Zdzisaw w pogoni za wrogiem powróci,

gdy przyszed do namiotu, ujrza wybiegajc
z niego i rzucajc mu si na szyj sw drog
Tereni.
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Tu dopiero zaczyna si^ rozwój waciwej
myli utworu. Ataman, który Laszk pokocha,

nie chce jej odda Zdzisawowi, lecz pragnie

zatrzyma dla siebie jako swoj brank. Pod-

szczuwa go Syacha. Namitny ataman daje si

porwa wzburzeniu pomimo agodzcych prze-

stróg ahody. Mia si odby bój samowtórny

o Laszk, gdy kobzarz dla zyskania na czasie

obmyli inny sposób rozstrzygnicia sporu : -kto

z was — powiada — dzielniej zetnie Tatarzyna,

przy tym niech lacka zostanie dziewczyna".

Ataman pierwszy odci gow przywizanemu

do koka jecowi; Zdzisaw nie chcia bezbron-

nego zabija i rozciwszy wizy, da miecz Ta-

tarowi do obrony i odniós zwycistwo. ahoda.
przyzna Laszk szlachetniejszemu. Ataman, nie-

zadowolony z wyroku, podburzy ca druyna

kozack, która gotowa bya rzuci si na szczu^

py zastp polski. I znowu dla oszczdzenia kr>

bratniej mia nastpi pojedynek. Wtem ukazujj

si Tatarzy. Zaarty ataman powiada, e Tataj

rzy mog zaczeka, wprzódy zakoczy trzebi

spór z sob. Wówczas Terenia, syszc prze

klestwa miotane na siebie, jako na przyczyn^

walki bratobójczej, odzywa si:

Jeli brat bratu cios miertelny zada,

Przeklestwo jemu!... wol Tatarzyna,

Nieli on pozosta Kaina!
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Ja spór rozstrzygn: ten z was moim mem,
Kto mi tam pierwszy dobdzie orem

!

To mówic, pobiega w strou, w której staa

iorda. Naturalnie i ataman i Zdzisaw rzucili si

w wir walki; jeden drugiemu ycie ocali; pierwszy

dobieg do Tereni Zdzisaw; niestety, rann bya
i, pomimo leków kobzarza-znachora, do zdrowia

i ycia powróci nie moga; a umierajc po-
czya do atamana z doni Zdzisawa, bagajc
ich o wzajemne przebaczenie sobie i zgod

:

Odpoczynek wieczny

Racz jej da, Panie! — szepna druyna.

Gobko czysta! tam u tronu Pana

Wypro, niech odtd nasza Ukraina,

W której pokrewne osiady narody,

Bdzie wityni braterstwa i zgody.

rodki poetyczne, uyte przez Wysockiego,

s niezmiernie proste, czasami naiwne; wiersz

nie zawsze poprawny, w jzyku i stylu jest kilka

prowincyonalizmów czsto si powtarzajcych;

niewaciwem jest zupenie bezpotrzebne wspo-

minanie Feba i Dyanj^ (zamiast: soce, ksi-

yc); — ale mimo zaniedba i usterek poemacik

czyta si daje z prawdziwem zadowoleniem;

a w autorze zna nieraz gbokie uczucie poe-

tyczne i umiejtno wyraenia go w sposób

wzruszajcy. Monaby kilka przytoczy tego

przykadów; poprzestan na jednym:
POECI POLSCY. 20
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Kraju rodzinny, jedyny na wiecie!

Jake. mi pikny, kochany i miy!
Matko ty moja I czy ja twoje dzieci.

Które piknoty twoje wypieciy,

Które twa bujna wykarmia gleba;

Ja, com ci winien duszy mej osnow,
Winien ci czucia, myli... mow.

Czy majc ciebie, mog da nieba?

Nie pragn nieba, jeli tam na niebie, .

Ojczyzno moja, mie nie bd ciebie!

Nie pragn nieba! tam czy dasz mi, Boe!
Tak ki-ain jak ta moja macierz,

Moja kolebka, gdziem dnia ujrza zorz,

Moja witynia—pie — marzenie — pacierz!

Po „Laszce" nastpi „Las" (Kijów, 1885),

malujcy w 26 do adnych wogóle, a niekiedy

piknych sonetach rozlege i wonne krajobrazy

sielskie w przeciwstawieniu do ciasnych, „wi-
ziennych" murów miasta. Uciekajc od trosk,

zabiegów i zawici wiejskich ywy, poetycznie

nastrojony modzieniec, poszukujcy letniego dla

siebie mieszkania, wjeda w las duy, przejmu-

jcy go uczuciem jakiego tajemniczego upo-

jenia:

Nie cisza to ! tu peno jakich ech i gwarów,

Jakich gosów, szelestów — to bliej, to dalej...

I szeptów tajemniczych zporód drzew filarów...

A gór pyn szumy niby morskiej ali!
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I toij w tym powanym, uroczystym szumie,

Ucho chwyta szmer kady a serce rozumie.

Pier ma pena... chc westchn — oddycha si
[boj...

Sucham: udzia w tym hymnie bior piewcy leni.

Tu wilga, kos, tam drozdów ozway si pieni...

Co to? czy dzicio stuka?... Ach! to serce moje!

W takiem otoczeniu i wskutek takiego uspo-

sobienia silnie musia podziaa najprzód piew,

a potem ukazanie dziewczyny wiejskiej, Oenki

:

Oto po migotliwych, zotych haftach soca,
Co si przez drzew wierzchoki na drog przeciska,

Biegnie posta dziewczcia w blaskach si mienica,

A lekka i powiewna jak senne zjawiska.

W wyszywanej koszuli—^w zwojach barwnych wstek.
Stana na swych bosych nókach jak posek,

Patrzc na mnie zdziwiona i mnc swój fartuszek.

Z ust jej pierzcha przed chwil rozpiewana dumka,

A dziewczyna spona jak krana poziomka,

Których w rczkach swych peen unosi garnuszek.

Bya to wnuczka starego lenika, zakocha-

nego w swych drzewach jak w ywych istotach.

W chacie pozosta modzieniec, rozkoszujc si^

prostot obyczaju, wyprawami do lasu, przypa-

trywaniem si burzy, a najbardziej przestawa-

niem z ho i wysmuk Oenk. Z pocztku
20*
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bya ona weso i rozpiewan, potem zamylaa
si czsto i chmurki po jej czole przelatyway.

Pokochali si oboje, ale wiedzieli, e pobra si

nie mog, bo ich dzieli pochodzenie. Modzie-

niec z gorycz powiada sobie, e Oenki nie

moe nazwa on, gdy nie ma „przymiotów

sroki, papugi rozumu", nie ma zbów faszywcach,

nie tynkuje twarzy, nie nosi turniury, ma wa-
sne piersi i wosy, sowem jest prostaczk, dzie-

ckiem nieucywilizowanej ciby. Oenka pakaa,

bo chciaaby zosta on piknego modzieca,

a przeczuwaa, e to jej marzenie speni si

nie moe. Wtem dziad razu pewnego chmurny

z lasu powróci i ju do niego nie zaglda; pan

sprzeda ydom jego najdroszych ulubieców.

Zaczyna si cinanie drzew; trzebie wci da-

lej si posuwa; tylko jeszcze koo chaty stra-

nika szumia kawa lasu. Gdy i tutaj drwale

si pojawili, przy pierwszem uderzeniu siekiery,

dziad zerwa si, cisn picie, chwil patrzy

w okno nieruchomem okiem, nagle pochwyci

rusznic, odepchn modzieca, który go chcia

powstrzyma, odepchn Oenk wócza^c mu siej

u nóg, wybieg w las, wycelowa i strzeli do

yda. Naraz ucich stuk siekier, któremi olbrzymi

stuletni db cinano, ale ju go lenik nie ura-

towa, sam leg pod nim zdruzgotany.

Modzieniec nie opowiada, co si stao z Oen-

ka; tylko odmalowawszy pustk na tem miejscu.
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i
gdzie szumiay graby, sosny, dby, gdzie pie-

wao ptastwo, gdzie wiat cay stworzei'i si roi,

zwraca si sarkastycznie do tycli, co t pustk
zrzdzili

:

A gdziecie wy, upiecy, bez serca, bez gowy,
Którzycie zmarnowali ten nasz skarb krajowy?

Po latach moe kilku, w odzieniu ebraczem

Wrócicie tu, strwoniwszy za granic krocie,

Moe niejeden, widzc pustki te, w zgryzocie

Zapragnie si powiesi... lecz nie bdzie na czem!...

Szczere poczucie pikna przyrody czy si
w tym utworze z myl spoeczn, która nigdzie

zreszt nie odstpowaa autora. "Wszyscy uci-

nieni i nieszczliwi znajdowali zawsze jego

spóczucie. W balladzie p. t. Zaklta Isa opo-

wiada z przejciem si gbokiem dzieje liny

szlacheckiej, która spada na odkryt i nigdy

nieczesan gow chopa. Staa si ona z prze-

klt, co ulgi nie daje, i w tym stanie bka
si miaa po wiecie do tej chwiJi, „a z trudów

i pracy na czole szlachcica wystpi kropelk

potu..." W wielu wypadkach bya ju pewn,
e pokuta si jej skoczy, lecz poeta nie do-

prowadzi jej do wyzwolenia, chocia nie w-
tpi, e chwila ta nadejdzie.

Dwie legendy ogoszone p. n. Bocian nale
do rodzaju poezyi powieciowej

;
gdyby si utwory
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te chciao oznaczy waciwemi nazwami gatun-

kowemi, to nie legendami, lecz gawtjdami raczej

mianowaby je wypado ; cudowno bowiem

w duchu chrzecijaskim jest z nich wyklu-

czona. Pierwsza z tych „legend" przedstawia

nam bociana, pobitego i okaleczonego przez

gromad spóbraci swoich, a przygarnitego przez

dwoje modych, którym nastpnie wywdzicza
si ptak ów, stajc si posem dobrej wieci.

Wojak z dalekich stron afrykaskich za jego

porednictwem przesya ukochanej Jadzi wie
o sobie i zapowied powrotu, co zrywa jej zwi-
zek z nielubionym. majcy si wanie zawrze
w kociele. Tre jest bardzo mao skompliko-

wan, a objto poemaciku urosa wskutek wy-

lewów uczuciowych samego autora. S midzy
nimi niektóre bardzo adne jak np. obrazek

jesieni:

Kocham pogodn, cudn jesie nasz,

Jesie rumian, dostatni, obfit,

Która na kach stawia sterty z pasz,

I sypie w zasiek pszenic i yto!

Lubi jej rosy rzsne i mgy senne

1 te pól ryska milczce, przestrzenne

I ciche w skibach lece ugory

I ow w lesie jak cisz bog
I spadych lici cichy szmer pod nog...

Druga „legenda" o bocianie przedstawia go

nam jako wykonawc zemsty za krzywd sierot
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i za swoj wasn. A.utor owiadcza, e sysza
opowiadanie takie wród ludu na Woyniu i ubra
je tylko w szat wierszowan. Dwoje sierot stryj

wyrzuci z dotychczas zajmowanych pokoi we
dworze, kac si im mieci w piekarnianej

sieni. A gdy razu pewnego synowcy si pobili,

zapowiedzia sierotom, e pójd do stajni. Uni-

kajc tego losu, zbiegy biedne dzieci i tuay
si w lesie, yjc ebranym chlebem. Przy po-

rzdkowaniu dworu, kaza nowy dziedzic zbu-

rzy gniazdo bocianie, od niepamitnych czasów
na dachu dworu umieszczone. Bocian zobaczy-

wszy to, pochwyci z pastwiska arzc si go-
wni i zaniós j na dach i wznieci poar, który

tak szybko si zaj i rozprzestrzeni, e o ra-

tunku nie mogo by mowy nawet. S-tryj chcia

ocali syna zapomnianego wród powszechnej

trwogi; ju go wynosi, wtem belka dua upa-

dajc przygniota go; ludzie widzc to „wyli"

z przeraenia, lecz nikt w pomoc popieszy si
nie odway. Pomienie, jak we, spowiy go
i dym pochon... Gawda ta, krótka i prosta,

nie posiada tych epizodycznych piknoci co

pierwsza, lecz jako cao lepiej si przedstawia

pod wzgldem ukadu. Niektóre wyraenia maj
pewn malowniczo lub wieo, cho na ogó
potgi grozy wywoa w czytelniku gawda chyba
nie zdoa.

Bohaterstwo serca chopskiego wypiewa
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Wysocki w Oksanie (Kijów, 1891). Oksana — to

Oenka z „Lasu"; pocztek nawet ich dziejów

prawie jednakowy, tylko, e w „Lesie" stosu-

nek przerwany by mierci dziada; w „Oksanie"

za rozwija si^ dalej wedug znanego prawida:

panicz zobaczywszy adn córk rybaka, coraz

czciej zaglda w te strony, gdzie j spotka

moe, potem nastpuj pocaunki, potem dar

chustki jaskrawej, kupionej w miasteczku, po-

tem uwiedzenie i zapomnienie... Panicz idzie

wraz z innymi na partyzantk. Bardzo adnie,

po prostu, bez patosu opowiedzianem zostao

rozstanie si z rodzin, przemykanie si partyi

przez lasy, skadanie przysigi
,
przebieg utar-

czki, ucieczka bohatera i skrycie si w „burza-

nie", pastwienie si gminu nad martwymi i ran-

nymi. Panicz bka si dzie i noc bez odpo-

czynku, a przyszed w okolice swoje rodzinne.

Tu rybak go pozna i przy pomocy innych cho-

pów zwiza go i odstawi do swej chaty. Spo-

tkanie z Oksan:

Naprzeciwko mnie przy stole

Siedzi Sania nieruchoma,

Jak kamienna — i milczca,

O stó wsparszy si rkoma;
Dobrze twarzy jej nie widz,

Gdy z okienka, z tyu pada

Na ni wiato, lecz si zdaje.

e ma brwi cignite, blada
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1 e musi uporczywie

Patrzy na mnie, a dziaanie

To jej oczu magnetyczne

Czuj, cho nie patrz na nie.

Panicz ujrza w jej rku nó, sdzi, e po-

mci swoj krzywd; ale Sania noem tym rozcia
wizy, krpujce modzieca i kazaa mu skry
si w komorze, aeby móg w nocy umkn.
Zamiar ten si nie udaje. Rybak powróciwszy,

nie widzc panicza w izbie, gdy Oksana powie-

dziaa, e go wypucia, katowa j i zniewaa
zacz. Nie móg tego znie modzieniec, wy-
bieg z komory, by ratowa Sanie. Oddany do

rot aresztanckici, majc wyruszy w drog, wi-

dzi zbliajc si Oksan, która daje mu jamu-n na drog : bya tam „palanica" (placek),

grudka soli, sznur korali, kilka miedziaków —
sowem cay skarb biednej dziewczyny owinity

w ow perkalow chustk, któr niegdy daro-

wa jej panicz... „Wic przebaczasz?" — pyta jej

modzieniec.— „Tak — szepna — niech obojgu

nam przebaczy Bóg na niebie". Oddzia ruszy

w drog

:

Drobny deszcz ze niegiem mroczy...

Ogldam si — Sania stoi

I ociera pacht oczy;

Okutana mg, na socie

Stoi sama poród drogi;

Widz jej poczerwieniae,

Jej zzibnite, bose nogi...
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Czy-to nie bohaterka, wysza orl niejednej

heroiny dramatycznej ?

Wysocki jako poeta i rymotwórca nie znal

subtelnoci, wykwintnoci; posugiwa si rod-

kami prostymi dla wyraenia myli trzewej,

zwykle trafnej, lub uczucia szczerego, serde-

cznego. Lubo chosta wady biczem satyry, ni*

z nienawici do spóbraci to robi, lecz z gor-

cej dla nich mioci. Usposobienie to swoje wy-

razi w sowach: „ja si miej, a zy ciek" —
pooonych jako motto na satyrze Notce Dziady.

Uczuciowo istotnie przemagaa w jego duszy

i w wyraeniu jej przejawów najprostszych, ale

i najgbszych bywa on najlepiej natchnionym.



XIII. Kazimierz G-liski.

z usposobienia, z upodoba, z nawyknienia

jest Gliski niewtpliwie wychowacem roman-

tyzmu, nie walczcym wprawdzie przeciwko pr-
dom nowym, lecz tsknie spogldajcym na na-

tchnienie lat modocianych, unoszce „do soc
i za soca". Natura to mikka, serdeczna, z uczu-

ciem pomiennem, marzycielska, spragniona przy-

jani, harmonii i wdziku, a zmuszona ama si
z cikiemi ranicemi przeszkodami i kopotami
ycia powszedniego, tem ciszemi i niezno-

niejszemi, e s powszednie. Ucieka te chtnie

od tej szarzyzny w kraj pamitek dalszych czy

bliszych, aeby odetchn gbiej i szerzej.

Lubi przebywa — w wyobrani przynajmniej —
z duchami bohaterskimi, lubi sceny nadzwy-

czajne, powikania tragiczne. Std skonno jego

do dramatu , w którym to rodzaju literackim

dotychczas najlepsz sw rzecz — Almanmora —
I napisa; std marzenia o stworzeniu epopei z dzie-
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jów narodowych w Królewskiej pieni; std ch^

tne zwracanie si myl w czasy pierwszej mo
doci, kiedy utworzy swój pierwszy wiersz „n;

pamitk czci, jak cay naród polski otoczy

zwoki wielkiego króla i prawodawcy Kazimie-

rza, ostatniego z rodu Piastów" (Kraków, 1869).

Kiedy po bardzo dugiej przerwie wystpi
Gliski po raz pierwszy ze zbiorkiem poezyj

p. t. Wspomnienie Tatrów, z marze o szarej go-

dzinie (Warszawa, 1891), to z rozkosz wanie
do owych czasów studenckich si zwróci, gdy

bez troski o jutro szed a raczej bieg wraz

z ukochanym przyjacielem na szczyty i napawa

si wspaniaymi, rozlegymi lub gronymi wido-

kami Morskiego Oka, Krywania, Kocieliskiej

doliny. Jego uwielbienie dla przyrody spojone

jest najcilej z t przyjemnoci, jakiej do-

znawa, dzielc si wraeniami i uczuciami z to-

warzyszem wycieczki. Spisywa wic wspomnie

nia swoje z ca gorcoci i bezporednioci

uczu modocianych, w tej nadziei, e one przed

pamici przyjaciela —
Przelec, bysn jak srebrne motyle,

Co si do soca zotego wyroj
W jego si blasku skpa — i potrc
Dusz tw, niby harfy strun drc
I moe, dawno zapomniany, starj'

Druh twój ku tobie do wycignie wdziczn —
I wraz z nim pójdziesz goni zote mar}"^,

Jak to bywao niegd3', w noc miesiczn.



317

W chwilach owych widzi Gliski najszcz-

liwsze dni swego ycia — i bogo mu, rozko-

sznie, kiedy o nich mówi. Wtedy ani znuenie,

ani gód , ani niebezpieczestwo ycia nawet

nie istnieje dla niego; uczucie S3'mpatyczne prze-

twarza wszystko w tka zot poezyi, która sto-

kro wicej warta od chodno rozpatrywanej

rzeczywistoci.

Ilekro za myl poety zwróci si do chwili

obecnej swego istnienia, zalewa j gorycz; zdaje

si mu, e „zgase popioy serca ju nie tlej

iskr adn", to znowu, e w tern sercu szaleje

burza srosza i zimniejsza, anieli najszaleszy

wicher na szczytach gór, bo „sny najlepsze ka-
dzie do mogiy i w proch rozwiewa wszystkich

lat nadzieje".

Tak bywa wród zwykych nawet warunków
ycia, a có dopiero si dzieje w tern sercu,

gdy zajdzie kollizya pomidzy najszlachetniej-

szemi natchnieniami a wymaganiem bytu co-

dziennego, gdy poeta zmuszonym bdzie dla

kawaka chleba obniy swój polot, aeby si
podoba tumowi, aeby napisa rzecz, która

w jego wasnem poczuciu bdzie gupstwem,
lecz znajdzie pokup ? S natury, umiejce bez

bólu rozama si na dwoje: dlu chleba tworz
rzeczy popatne na targu, dla siebie i sztuki —
to, co popytu w danej chwili nie znajdzie. Ale

s inne, którym takie rozdwojenie przychodzi
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z nadzwyczajnym wysikiem i cierpieniem, któi'

nie mog sobie darowa przeniewierstwa, jak

powiadaj, wzgldem ideau. W takie natur\

„grom bije", gdy dla innych on „tylko byska-

Wówczas powstaje w nich ten rozstrój we-

wntrzny, który Gliski odmalowa w urywk'

dramatycznym p. t. Z walk ycia (Warszawa, 1891

Zona poety Janusza, jako straniczka potrze

codziennych, przypomina mu o potrzebie lekar-

stwa dla chorego dziecka i pobudza do spie-

sznego ukoczenia utworu, co ma da na nie

pienidze. Poeta rozstrojony pieszy z robota,

ale cigle go od niej odrywa myl, e robota

to licha, ndzna, daleka od tych marzonych od-

dawna wciele , które mu rado wewntrzn
i cze u ludzi zjedna miay

:

Ja, który chciaem omdlaiemu wiatu
Myli siew zoty sypa doni hojn

I w posgowych konturach dramatu

Rycerskich duchów pier pokaza zbrojn,

I serce biae, majce wo kwiatu

I czyny wielkie — i nie mier spokojn
Tym, którym dusza nigdy si nie karli,

By w byskach gromu jak bogowie marli —
Dzisiaj mam rzuci wiat marze tczowj'

I wasnych pragnie zaprze si nikczemnie?...

Wobec rozognionej wyobrani Janusza staje

Widmo poezyi i wypowiedziawszy przeliczn

charakterystyk swego znaczenia w yciu, egna
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go z boleci, bo juz mu przestao by „silnych

duchów wiar" i „szczcia promieniem"; znika

tedy „przy szumie wichru", wród „gromów

i byskawic". Dziecko poety umaro, a on zo-

staje w osupieniu, nie wiedzc co pocz.
Janusz jest poet uczucia i w tym jedynie

kierunku myl jego natona nie ma siy ani

monoci chodniejszego rozpatrzenia si w po-

oeniu, nie znajduje wyrazów stosownych w od-

powiedzi Widmu poezyi, bo to Widmo to tylko

ta sama myl poety, w ksztaty zewntrzne

prybrana.

Cao jest skrelona w tonie wysokiego na-

stroju, wobec którego odezwania si ony poety

ra, jak „zgrzyt elaza po szkle", s niemio-

siernie paskie, cho w gruncie rzeczy uzasa-

dnione. Z dramatu pozostay tu oczywicie szcz-

tki formy jedynie. Jest to silny, pikny wybuch
liryczny.

I sam Gliski nie zawsze ma mono roz-

winicia szerszego skrzyde i pobujania we wa-
ciwym sobie ywiole; i on take nasuwa cigle

na myl ów pikny a tak gorzko prawdziwy

obraz, skrelony przez Schillera— Pegaza w ja-

rzmie kopotów i trosk codziennych, maych,
drobnych, ale tem dokuczliwszych, e si tak

wci powtarzaj z niezmordowan, lecz mor-

dujc jednostajnoci. Wprawdzie bezwzgldna
wikszo ludzi chodzi musi w tem jarzmie
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powszednioci; refleksya ta jednak nie zdol

uprzyjemni losu naturze wraliwej, czujce^

w sobie zdolno do lotów wzniosej szych, a zmu-

szonej nieodbit koniecznoci do rozmieniania

duego talentu na drobn monet. Potrzeba umie

odczuwa wraenia i uczucia twórców, rozmy

lajcych o wielkich tragedyach dziejowych .

aeby zrozumie dotkliwo bólu, jaki im spra-

wia propozycya napisania t. zw. „humorysty-

cznego" wierszyka, którymby mona w rodzaju

winietki urozmaici tre „Kuryera" czy pism

tygodniowego.

Znaczna cz wierszy, rozpoczynajcych

tom „Poezyj" Gliskiego, wydanych w Warsza-

wie r. 1893, takiemu wanie stanowi rzeczy za-

wdzicza swój pocztek... Dlaczego je autor wy-

sun na czoo zbiorowego wydania swoich utwo-

rów? Wszak epigramata czy fraszki, do których

owe wiersze gatunkowo nale, mieci si zwy-

ky na kocu zbiorów, jako „wety parnaskie".

wedle wyraenia Wacawa Potockiego, po in-

nych olimpijskich daniach. Kto wie, czy ródem.
z którego wypyno takie postanowienie poety,

nie jest wzmiankowana ju przemoc codziennoci!

Moe sobie autor pomyla: wierszyki te krótkie

artem zaprawne, najrychlej jeszcze przeczytan

bd przez rozbawiony filisterski ogó, zareko-

menduj poet jako czowieka nie nudnego, który

wylewami uczuciowymi i mylami górnolotnemi
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nie bdzie mci spokoju dusz powszednich. Do-

piero póniej, kiedy ju czytelnicy nie bd
mieli odrazy do wierszy, zajrz dalej i wdro
si pomau do budzenia w sobie uczu, do kie-

rowania myli ku wyynom...

Jakkolwiekbd , wród tych „bajek" Gli-

skiego znajduje si wiele takich, które zaszczy-

tne zaj mog miejsce w szeregu licznych

„fraszek" naszej literatury, a trafnem spostrze-

eniem, rozumn uwag, ywem uczuciem zwra-

caj na siebie uwag. Pod koniec tego dziau

znajduj si ballady i tomaczenia obcych auto-

rów: Rybak Groethego, Róa Wiktora Hugo.

Dzia drugi, zatytuowany za przykadem Boh-

dana Zaleskiego: „Wionianki", mieci w sobie

malek wizank wspomnie miosnych z doby

wida modzieczej. Przeliczny jest wstp do

nich:

Pierwiosnku! jeste ty modoci roku,

Modoci! jeste ty pierwiosnkiem ycia —
Czas dla was pynie na falach potoku.

Wród blasków soca i wród tcz spowicia.

Lecz przyjd burze i piorunów bicia,

Gromy uderz z przeznacze wyroku —
Zginiesz, pierwiosnku, ty modoci roku,

Pierzchniesz, modoci, ty pierwiosnku ycia.

Dwoje modych, oddanych marzeniom i ro-

jeniom, bez troski i bez zych przeczu, korzy-

sta z wionianych swych usposobie, drwic
COECI POLSCY 21
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z oburzenia obudnych witoszków, co sami

grzeszy ju nie mogc, zazdroszcz najniewin-

niejszych uciech modszym od siebie.

W ostatnim dziale p. n. „Piosnki, sonety,

powieci i fragmenty", obejmujcym wicej ni

poow ksiki, wraca oczywicie jeszcze nieje-

dnokrotnie nuta miosna, lecz nie z t ju za-

zwyczaj swobod i naiwnoci, co w „Wionian-

kach"; mty bowiem nieraz na dnie kielicha

rozkoszy dojrzane, oraz pltanina stosunków

towarzyskich i spoecznych zamcaj bogo
edenu mioci i wprowadzaj do niego smutki,

rozczarowania, gorycze. Tu czsto pojawia si

przeciwiestwo bezmylnoci ycia salonowego

z twardymi warunkami bytu klas pracujcych,

czy to umysowo, czy fizycznie. Spóczucie poety

jest naturalnie zawsze po stronie pracowników

i nieraz wypowiada si w bardzo adnie prze-

prowadzonych pomysach. Za przykad moe
posuy obrazek powieciowy p. t. Gesiarz, gdzie

znajdujemy opowiedzian bez sentymentalnych
\

wykrzykników i bez uycia krzykliwych barw

history sieroty, dla którego w dziecistwie po-

ciech jedyn byy gski, staw, wierzbina nad
]

stawem rosnca, puchy kwiatów i to echo, które
|

w borze gada. Ukochana Magda wysza za kogo f

innego; on puci si w wiat i rónej tu zay- :

wa doli, a gdy staro zgarbia mu plecy, gdy f

z piersi kaszel mu suchy si wyrywa, zapragn ^,
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znowu wcign w swe puca powietrze wsi

rodzinnej i wsucha si w znanych wichrów po-

dmuchy. I na staro wróci do zajcia, od któ-

rego rozpocz; niezdatny do innej pracy, znowu
pas gsi i chwyta echa boru. Bardzo piknie

skrelone s wraenia powracajcego dziada do

wioski, a wzruszajco — zgon biedaka cichy.

Z innych wierszy wymieni naley jako pi-
kne istotnie: Czy znasz?, Nie tak, nie tam, Z prawd

ycia, Wspomnienie. Smutna nuta, mj-li zabar-

wione melancholijnie, marzenia i rojenia s-to

motywy, które poeta najlepiej umie wyrazi.

Doda potrzeba, dla odrónienia Gliskiego od

rzeszy spóczesnych melancholików poetyckich,

e niema w jego smutku pozy, ani doktryny

adnej
; piewa smutno, bo to zasadniczy nastrój

jego duszy, ale w tym smutnym piewie niema

ani pessymizmu, ani drapowania si w Byronow-
ski czy Mussetowski paszczyk; poeta wierzy

w dobre strony ludzkoci, chocia zeszpecone

czasowo rónemi nawianemi z zewntrz pitnami,

wierzy równie w mono oddziaywania na

spóblinich za porednictwem sowa, wic wierzy

take w spoeczn donioso poezyi.

Z wikszych poematów Gliskiego znamy
dotd same urywki. Królewska pie ma nam od-

malowa pierwotne dzieje kraju naszego , ale

z niej pocztkowe tylko ustpy, do obszerne

zreszt, wydrukowao „Ateneum" (1891, tom III).
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Pochop do napisania tego utworu da niewtpli-

wie Król-Duch Sowackiego. Gliski zatrzyma

form opowiadania oktawami , któremi wada
przepiknie, ale odrzuci nastrój mistyczny, po

ziemsku rzeczy traktujc. Nie znaczy to jednak

bynajmniej, eby si ubiega o szczegóy reali-

styczne; tu i owdzie co prawda uleg nowemu
prdowi estetycznemu i jednego z bohaterów

swoich ("Waligór) niezbyt uroczo przedstawia,

fizyczne niedomagania staroci jaskrawo uwy-

datniajc, ale wogóle jest i w tej opowieci ro-

mantykiem zakochanym w marzeniu, w niespo-

dziankach, w przesadzie czy to na stron wdziku.

czy na stron siy, w kolorycie tczowym i by-
szczcym. Zasuchani w melody wiersza py-
ncego gadko i przejrzycie, dajemy si porwa
poecie i mao zwaamy na niewielk rol, jak
w opowiadaniu gra poczucie rzeczywistoci; przyj-

mujemy je jak ba pikn bez szczegóowego

rozbioru, w uznaniu czarownego wtku. Oto np.

opis porannej przechadzki Boenny w lesie

:

Cicha jak promyk, co przez okienniczki

Sosnowe wpadszy, muska j po skroni,

Nie budzc picej u boku siostrzyczki,

Która sen moe jaki srebrny goni,

Wstaa cichutko, róg biaej spódniczki

Uniosa, fady zgarna do doni,

I cicha, lekka, jak wiato kiyca.
Przez gowy picych pierzcha wietrznica...
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I powitay j lasy, grajce

Jak arfy zote... Jode aromaty

Biy w krg — w rosach kpao si soce,
Schylone gowy podnosiy kwiaty,

A gór wyej drzew — morze szumice
Wiatrów pyno. Dzie srebrzy si, szaty

Bra jasne — w doach say si muliny
Mgie, bia piersi trcane dziewczyny.

Sza cicha, senna... Ramiona i szyj
Caowa soca promie purpurowy;

aden ptak przed ni w krzewach si nie kryje.

adne zwierztko w gszcz nie chowa gowy;
Nawet z omszonych pniów wypeze mije
Le spokojnie ; tylko szmaragdowy

Kobierzec muraw pod idcej nog
Sypa ros pery, sta si kwiatów drog.

Tre ogoszonego dotd ustpu da si uj
w krótkie sowa. Stary Wysz, który wada nad

Gopem, zwouje gromad, by pomylaa o wy-
braniu nastpcy, syn bowiem jego, Lech, w mo-
dych leciech, dobrowolnie zabra si z Niemcami

do ich krainy — i sychu o nim niema. Wtem
Lech, który od Niemców sztuki tylko wojennej

chcia si nauczy, wraca do chaty rodzinnej —

-

nastpuje serdeczne powitanie.

Drugi wikszy poemat p. t. Z nocy bezsennych

znany jest równie z urywków tylko, przewa-

nie w „Ateneum" (r. 1893). Jak wnosi naley
z czci drukowanych, ma to by utwór ska-

dajcy si z licznych, oderwanych ustpów auto-
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biograficzn jedynie nici poczonych ze sob.
Rónorodno uczu w miar doznawanych wra-e jest naturaln waciwoci takiego poematu;

obrazki jednak przeniknite rzewnoci lepiej si
w nich przedstawiaj, anieli te, w których nastrój

satyryczny lub wesoy miay by przedstawione.

Na zakoczenie tego krótkiego zarysu twór-

czoci Gliskiego podaj niedrukowany wiersz

jego pod znamiennym napisem: Piosnka o niczem

dla uprzytomnienia czytelnikom warunków, wród
których poeci u nas wogóle tworz.

Piosnka o niczem.

niczem piewa?... Czy nie za miao?...

A no: o niczem!... Có chcecie? —
Moe do pieni wtku nie stao

Nie z boej aski poecie;

Moe si serce yciem znuyo
I dusza w senno zapada —

Co si urwao, co si zamglio,

Mar dawnyci pierzchy widziada.

A moe kto mi szepn do ucha —
Poeta o tem pamita —

e dzisiaj piosnek nikt ju nie sucha,

Ni chopcy ani dziewczta.

Nie wiem! — Serc kilka bije w mym domu,

Na losy trudno si gniewa —
1 moe piewa byoby komu.

Lecz nie wiem o czem mam piewa?
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Miny czasy, gdy w wieczór letni

Koczc sów tkliwych szermierk,

Pasterz czarowa dwikami fletni

W pie zasuchan pasterk —
Gdy ksiyc schodzi, a po za dworem

Trzykrotne brzko klanicie,

Póniej szept ciszy bieg pod jaworem.

Wiecznej mioci zaklcie.

Flet! pasterz! jawor!... Stare to dzieje.

Przebrzmiaa dawno piosenka!...

Dzi si modzieniec szczerze rozmieje,

W rytm mu zawtórzy panienka.

Nikt na wschodzcy ksiyc nie patrzy,

Strzeg kudate psy dwory —
Doni dziewczcych oklask wci rzadszy,

Zb czasu nadgryz jawory.

Precz z tkliw nut!... Z sercem ochoczem.

Wspomnieniem orlich lat wskrzenij —
Znasz róne pieni... piewaj!... Lecz o czem?.

Gdzie znajd przedmiot do pieni?...

Wiem: s pochye dworki i strzechy

I spora ludzi gromadka,

I stare cnoty, i nowe grzechy,

I pacierz siwego dziadka;

I s marzenia w sercu dziewiczem,

I w chmurach skrzydo sokole —
A jednak?... piewa musz o niczem —

I wraz lirnicz kl dol!

O socu nu mi, kwiatach, o lesie

Lub o tym zielonym gaju —
Gdzie echo piosnk hen — hen w dal niesie,

A skpie w falach ruczaju —
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O lesie piewa... Ba! a któ zgadnie,

Jakie tam licho pi w lesie —
Jakie tam echo w gbi wypadnie

I dokd piosnk zaniesie?

Wiesz -e, co szumi wierzba przydrona

Wród puszcz ciemnego szaasu?...

Zawoasz: kocham!... a gos: Nie mona!
Z gbi odpowie ci lasu.

Ku tobie czarów wiat si umiecha,

Ale bagania twe próne — —
Nie wolno budzi lenego echa,

Bo echo gosy ma róne. —

Uchod std, dziewcz, prdko a prdko,

Nie woaj picych ech w ciszy —
Nad brzegiem stawu sid z zot wdk,

Gdzie ucho szelest fal syszy.

Nad tob niebo jasne, pogodne,

Pod tob gbia z krysztau — —
Zarzucaj wdk w te tonie wodne.

Pomau tylko — pomau.
Moe tczowa zapie si potka...

Stój ! niebezpieczne zachcenie — —
Skd wiesz, co wdk twoj tam spotka.

Jakie j chwyci stworzenie?

Moe gowonóg leg tam na stronie,

Haczyk urazi go gitki —
Nie wolno, dziewcz, w milczce tonie

Zapuszcza dug ni wdki.

Hen — hen, daleko jest step zielony.

Bujne si trawy koysz —
Kurhanów acuch w dal rozcigniony

Wichrami rozmawia z cisza.
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Czuj, jak zbiei'a krew w twoich yach,
Rumieców widz kolory...

Stój!... wiesz-e, kto tam pi w tych mogiach.

Jakie z nich wyjd upiory?

Darmo o grobu szepcesz nicoci,

Masz do tsknoty pier zdoln — —
Nie wolno trca umarych koci,

Zaziera w groby nie wolno!...

Gdzie jest pie twoja? — ku innej stronie

Obró swe kroki wraz ze mn. —
Wzniesion piersi wchaniasz lip wonie,

I drysz rozkosz tajemn.

O! wstrzymaj oddech... Lip gste cienie

Nie bd tobie ochod — —
One zabójcze miewaj tchnienie,

Gdzie nie chcesz — tam ci zawiod!
Uchod od sennych drzew tych pogwarów.

Zabrzmie pie moe zdradziecka —
Ja znam te lipy!... Szum ich konarów

Zatru niejedn pier dziecka.

Precz — zdaa od nich! —• Istni ptnicy
Przechodzim z sioa do sioa — —

Przygasa zwolna ogie renicy.

Ku piersiom chyl si czoa.

Ach! szept modlitwy w ucho ci wpada,
Gos drcy w serce uderza — —

Precz! ty nie suchaj pacierza dziada.

Nie znasz sów tego pacierza!

I po twych pieniach!... Marna pociecha

Z rozbitych urn i puklerzy — —
W stawach — potwory, w lesie — s eclia,

W mogile krwawy trup ley.
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Myl twa nie spocznie w cieniach ogrojców,

Z pod mchów wypeza w dugi —
Cicho szeptanej modlitwy ojców

Ju nie wymówisz raz drugi.

Darmo twe serce rwie si i skacze,

Do róne potrca struny:

Wiatr — rzadko jczy, deszcz rzewnie pacze,

Z chmur letnich bij pioruny.

Zostay jeszcze na tym padole

Kwiaty z proraiennem obliczem — —
Lecz powój — ciska, pier róy — kole...

Nie!... musisz piewa o niczem.



XIY. Adam M-ski.

Adam M-ski (pseudonim) znany jest bardziej

ogóJowi jako wytworny tomacz Liizyad Ka-

moensa , Jocelyn'a Lamartinowskiego, Kwiatów
grzechu Baudelaire'a, anieli jako poeta orygi-

nalny. Nic dziwnego. Pieni jego i wiksze na-

wet utwory rozproszone s dotd po czasopi-

smach; szuka ich trzeba gównie w „Tygodniku

ilustrowanym", w „yciu" i w „Ateneum". Oso-

bno ogosi M-ski, o ile wiem, may tylko poe-

macik p. t. Jeden z wielu (Kraków, 1890).

"Widocznie autor przeszed i przecierpia

w yciu duo, zanim pisa, a raczej zanim dru-

kowa zacz. I nie frazesem jeno poetycznym,

ale gboko odczutym faktem duszy wasnej

jest porównanie piersi poety do toni przepaci-

stej, z której „grel gwiazd zocist wytryska".

Tak, o duszo poety namitna,

Ty si nieraz zasklepiasz gboko:
Wolniej bij krwi gorcej ttna,

Serce lodu pokrywasz powok,
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Chocia caych pokole boleci

Wielka mio w onie twojem mieci.

Jak na fali ów grel zolsisty,

Na twych ustach igra piosnka srebrna,

I wiat cieszy si z pieni artysty,

Co jak promie soca mu i>otrzebna,

Ani wiedzc, e kwiat ten soneczny
ycie bierze z ran, ze krwi serdecznej.

(T& i piei).

„Chcesz wywoa hymn nowy?— Zra wprzód

piersi pieniarza" — mówi Adam M-ski w innem

miejscu (Posg). Z bólów tedy, zawodów, roz-

czarowa popyny jego utwory, liczne pod

wzgldem formy, uczuciem gbokiem i silnem

na wskro przeniknite. Poeta wszake bynaj-

mniej si w sza rozpaczy nie pogra, ni te
w apatyi egoistycznej szuka zapomnienia, gdy
zdaniem jego „lepsze jest wrzce ycie, cho
ból piersi krwawi, ni spokój w martwem zdr-

twieniu" (Lira). Poali si on nieraz na dol
swoj, to prawda, lecz nie rozpywa si wy-
cznie nad swemi cierpieniami; odczuwa on ró-

wnie cierpienia innych, a mianowicie ludu, ko-

biety rzuconej na fale losu i tych duchów go-

rcych , które rzucone z nieba marze
,
gin

fizycznie lub moralnie.

Pamici jednego z takich duchów powici
poeta wikszy poemacik, niedawno wspomniany:

Jeden z wielu. Przelicznie zwrotkami czterowier-
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szowemi, jasnemi i czystemi jak kryszta, a mie-

nicemi si gr barw tczowych opowiedzia tu

dzieje , bardzo czsto si wród nas zdarzajce

:

w zaraniu modoci wielkie, niebosine, Prome-

teuszowe wzloty myli i uczu wraz z rwaniem

si do czynu, i rycho po nich nastpujce roz-

czarowanie
, zwtpienie o monoci urzeczywi-

stnienia owych witych ideaów, a nieumiej-

tno utrzymania równowagi duchowej wród
tych warunków, jakie przedstawia ycie realne.

Opowiadanie woone jest w usta bohatera. W sa-

mem zaraniu ycia —

Z awic szkoln wnet skowany,

ród rówienników — ja, pachol,

Nosiem w piersi guche bole,

ród gier stawaem zadumany.

Pytajc, co si stao z bytem
Moich i wszystkich naokoo?
I chmurna zmarszczka rya czoo.

ciskaem zby z guchym zgrzytem.

Przygnbi si jednak wspomnieniom nie

da; „modo wskrzesicielka" znów mu w piersi

hymn potny zapiewaa:

I ile we krwi modej wrzenia

A w orlich lotach jest porywu,

wiat bohaterstwa, uczu dziwu.

Wszystko spyno mi w marzenia
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Mielimy walczy*' jak Tytauy,

HfM-aklesowe ]»o<lj;t ru<ly,

By synów zazdi-ociy l«i<ly

Tej naszej witej ukochanej.

Ktoby nam wówczas chcia tJomaczy
Zwtpienie, jk, zamane mstwo
Krzykn(,'libymy : niedostwo!

Ledz w pohi — tak ! lecz nie zrozpaczy.

Wic jeden mia do chat kmiecych zakoata
i obdzieli je myli plonem ; drugi bieg bez

trwogi .,ku wiekuistych prawd krynicy", inny

z ziemi wydobywa chcia skarby — nie dla

siebie ; wszyscy w bój lecie pragnli , a gdy
bój ich zawiód, jeszcze nie zwtpili, a stojc

na krwawej mogile, znowu sen wysnuli ,. olbrzy-

miej pracy organicznej, co gmach wznie miaa
od podstawy".

Z pocztku dobrze byo z tym snem no-

wym.

Praca i wiara w si swych dzielno nada-

way urojeniu rozmiary i potg rzeczywistoci.

udzono si, bo si udzi potrzebowano; lec^H

wkrótce „bezowocno trudów" ja myl trwo
y, zasiewajc w niej zwtpienie; czsto praco-

wa nie byo na czem
;
przeszkody si pitrzyy

;

sabsi upadali na duchu , i zapominajc o po-

przednich ideaach swoich, zaczli woa : „uy-
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uie! uycie tylko pozostaje!" — „rozkoszy!

choby kosztem ycia!"

Ach! ile w przepa si stoczyo

Czó przeznaczonych pod wawrzyny...

W bezdusznej ucinieniach Fryny
Ile serc dzielnych si spodlio ! . . .

I bohater poematu , sdzc, ze nic zdziaa
ju nie zdoa, szuka w mioci kropli szczcia
dla siebie, lecz trafi nieszczliwie. Mio za-

wiedziona— nie tyle moe w rzeczywistoci, ile

w poematach i powieciach — odbiera takim

mikkim , cho szlachetnym entuzyastom wiar
i ufno, rzuca ich na pastw smutków i nie-

mocy do dziaania. Zdaje mi si, e takie to-

maczenie jest bardzo czsto wygodn, poetyczn,
czasem wzruszajc wymówk prostej nieudol-

noci do dziaania wytrwaego po wypaleniu si
namitnych ogniów modoci ; czyby mio do-

pisaa, czy nie, zapalecy tacy, nie mówi zaw-

sze, ale czsto , nie potrafiliby si utrzyma na

pierwotnej wyynie ; a poniewa ycie prócz

piknych sów, domaga si czynów, tacy boha-

terowie
, narzekajc na ciasnot szranków, nic

nierobi wol, utyskujc na zamanie swych
skrzyde.

Nie stosuj tych sów do Jedne<jo z wielu,

gdy w poemacie tym dwiczy nuta prawdy
w malowaniu przej serdecznych , a niektóre

ustpy zdolne s porwa za sob nawet cho-
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dniejsze usposobienia, jeli tylko wogóle maj
poczucie poetyczne.

Jakby uzupenieniem i obron osoby boha-

tera, opiewanego w Jednym z wielu, jest Fra-

gment, drukowany w „Ateneum" (r. 1892, tom II).

W formie fantastycznej, z wprowadzeniem Chóru

bachantek , biaych wieszczek , Mefista i Gosu
wyrokujcego ostatecznie, przedstawi autor dra-

mat wewntrzny czowieka o niepowszednim po-

locie myli i uczucia, który nie mogc wytrwa]

w walce ycia i nie chcc si poniy
,

ginie.!

Jest to wedug wyznania poety „najgortsza]

z piersi piewcy wzita krew, z serca jego wn-j
trza" — iw tym charakterze zasuguje na roz-j

biór szczegóowszy.

Autor podaje najprzód w ksztacie osobistegc

wspomnienia charakterystyk bohatera, schyh

nego nad ksig powan, lecz bynajmniej nic

zamykajcego si w obrbie poj abstrakcyj-

nych. W postaci jego bya „ta moc gladyatori

w którym zbudzi si czowiek, jak w onyi

Spartaku , kiedy do boju wodzi niewolnics

tumy". Wydawao si , e hyl on stworzona

aby zosta jakiej myli szermierzem i „jakiejj

sprawy wielkiej, ale nieszczliwej, przez ludj

i przez bóstwa podle opuszczonej". Nie danei

mu byo atoli dokona tego , co zamierza
,
po-*

zosta on wic wielkim i piknym w idei tylko,

we wspomnieniu poety

:
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Bo wielka moc zdradliwym darem bywa,

Gdy nie wcielona w wielki czyn:

Ocean rozszalay ldy zmywa,
Krew wrzca bodcem wielkich win.

Chór bachantek zachca bohatera do uycia

rozkoszy ziemskich, ale „biae wieszczki" t. j.

tsknoty, porywy, nadzieje ducha, pd w nie-

skoczono nie dozwalaj mu ugrzzn w bo-

cie. Poeta nie zakazuje mu uciech, bo „rozkosz

jest take si", staje w obronie potnej mi-

toci

:

O, wi si, ty modoci wrzce podanie!
Bóstwo, co zbliasz serca, zaplatasz ramiona

I rozgorzae usta pocaunkiem czysz!
Ty zdrowych cia potrzebo, snów wieszcza podnieto,

Dawczyni szczcia, przyszych pokole rodzico.

Niech kady wedle si swych puhar twój wychyli.

Nie wydziedziczon z prawa miertelnym wspólnego

!

Poeta nie lka si dla swego bohatera na-

^et ucisku wielu cór ziemskich, „bo kto raz

;?idzia Psychy rysy idealne, ju nigdy nie za-

pomni sodkiego oblicza i — po chwilowym

jzale — jej szat bkitn z gortszem uniesie-

liem do ust swych przycinie".

Lecz jeliby staroci dobieg niedonej.
Ust swych nie umoczywszy w rozkoszy napoju,

Choby mu sawa wiece uplota stokrotne^

POECI POLSCr 22
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Choby na Jonie Psychy konajce skronie

Do snu wiekuistego agodnie koysa,
Jeszcze ostatnie jego sowo skarg krwaw
A ostatnie westchnienie byoby tsknot!

Tak ziemia, która niegdy jdrem ognia bya,
I mnogich cia niebieskich soneczn siostrzyc,

Chocia si daa w ciemn zakowa skorup
Cierpi wieczn tsknot za niebianek gronem
I wieczyst nienawi ku srogiej niewoli.

A kiedy bunt zbyt silny we wntrzu jej wzbierze,

Wybucha krwi pomienn, law stopionych zdrojem

I nim ku czci sióstr swoich wznosi toast wrzcy;
A cho j czarne mroki nanowo otocz,

Na jedn krótk chwil moga krzykn: „yj I"

Wic te nie lka si równie dla swegc

bohatera ogniów namitnoci, ani burz i wulkai

nicznych wybuchów, ani walk i przewrotowi

Widzimy bowiem nieraz, jak po strasznych kL

skach, po zalaniu law okolic caych, znów

„setki, tysice podz si i kwitn i u stóp si

wulkanu jak jaskóki sklepi — a za ogie
niszczyciel znów ycia jest ródem". Straszn

jest tylko mielizna poj i uczu, cisza gnuna,

apatya bezradna, w której jednostki wystrzela-

jce nad poziom, nie znajdujc ani pobudki ani

podtrzymania swych de, trawi si w sobie,

gnuniej i przepadaj.

Poeta w rozlegym obrazie poetycznym przed-

stawia najprzód ow zgubn cisz w przyrodzie,

lub naniesienie gór piasków niestrudzon prac



I

339

oceanu, a nastpnie zastosowuje ten obraz do

pooenia ludzi i ludów, skazanych na bezczyn-

no lub na marnowanie si swoich w drobnych,

codziennych, powszednich i pospolitych, ducha

i zabijajcych robotach i rozrywkach. Najwymo-
wniejszy to moe ustp w caym Fragmencie,

nie wahamy si przeto poda go tutaj prawie

w caoci :

Lecz biada, kiedy wicher spalony i suchy

Podniesie fal piasku i sunie przed sob,

I rodisajne krainy w jaowe pustynie

Zamienia — niszczc do cna wszelkie lady ycia.

Gdy ni gaju zieleni, ni gdby ptaszcej

Ani szmeru strumienia ju tam nie usyszysz,

I tylko niema cisza albo bestyi ryki

Rozlegaj si smutnie nad zmarych trupami,

Podrónych, — co zginli zabici pragnieniem.

Biada, gdy morze na dnie namuy swe zmci
I powoln robot posuwa w ostoje,

Gdzie si na gwarnych odziach tum eglarzy roi.

Straszliw jest podstpna oceanu praca!

Bo przeciw sile burzy si walczy mona,
Lecz któ si zdoa oprze ziarn piasku nawaom.
Na których obliczenie myl ludzka liczb nie zna?

Pyn godziny, lata, stulecia — powoli

Pustoszej bogate, gone niegdy brzegi,

Na któi-ych pracowity przemys dwiga grody;

Coraz dalej aglowców odpywaj skrzyda,

A w kocu chyba czarny szczt odzi strzaskanej,

Jakim kaprysem fali z namuu wypchnitej,

wiadczy, gdzie bya przysta Tyru lub Sydonu.
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synu marze moich! Ciebie nie zabije

Ani myl nazbyt miaa ku Niebu lecca,

Aby si ostrym grotem werzn w ich bkity
1 sfinksowych zagadek szuka rozwizania,

Ni burza namitnoci, co chocia potna,
Nie potniejsza przecie nili siy twoje

Wzite z yciem z przyrody rki dobroczynnej

;

Nie dr o ciebie, choby nawet cierpie nawa.

Jako Prometejowi lub Heraklesowi,

Sta ci si spem krwawjrm, zatrut koszul:

Herakles wobec mierci zosta Heraklesem

I wyszed jak Niebianin ogniem oczyszczonj'.

01 nie burz ja si boj, ale tej pogodj'.

Która cisz na morzach zabija okrty;

Tej ciszy bez tchu wiatru, kiedy srebrna woda
odzi tkwicej bez ruchu zdaje si caunem
A drugim bkit Niebios bezlitonie jasny.

O! nie ycie mi trwoy, ale ta martwota,

Jaka niekiedy spada na pobite ludy,

1 najdzielniejszym mom gnunie plenie kae
I niby rdza zoliwa hart dusz ich przegryza.

Lkam si duchów zimnych, co niezdolne rzuci

Myl wielk, myl pomienn — chociaby

Chociaby niszczycielsk — ladem tego boga.

Co soca wozem jadc chcia glob ziemski spali;

Tych mdrców, tych ostronych, limaczo roztropnych,

Którzy codzie, co chwila, jak wycie szakali.

Zwtpienie, beznadziejno w piersi ludzkie scz.

Ja lkam si tych godzin na dziejów zegarze,

Gdy aden wulkaniczny czyn ziemi nie wstrzsa.
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(Idy nawet bohaterskie leniwiejtj, duchy,

A adne ywsze czucie drga serc nie przypiesza;

Gdy walki tm-niejowe i koturn tragiczny

Zastpuje miech klowna, kozioki pajaca,

A niema jednej piei*si do zdrowej, do dzielnej.

By krzykn: Duszno mi tu! I do atmosfery

Zatskni pól szerokich, gór wolnych i lasów

I walk z ndz przenie nad ducha ubóstwo.

Wystpuje potem Mefisto i wieszczy, i ów
bohater, ów Muz wychowanek pod wpywem
otaczajcej go powszednioci, poegna wielkie

ideay i stanie si podobnym do tumów; daje

wic jemu i kademu, co w niebo wzlatywa,

szydercz rad

:

Zamiast bem bi o niebo, ni Ikara loty,

Gin za lubej uciski,

Niech si lepiej nauczy, jak z ludzkiej gupoty
Pewniejsze wyciga zyski.

Nigdy si z wysz myl przed tumem nie zdradzi.

Nad innych nie wznosi gowy.
Wasn swoj istot ociosa, ogadzi

Jak gadki pionek szachowy.

Pomnie, e marzycielstwo dzi obudz lito,

A wic go strzedz si jak zbrodni,

Mie za jedyne bóstwa — dobrobyt i syto.
Bo szubrawcami s godni...

Nie sprawdziy si przepowiednie Mefista;

bohater nie chcia uledz przemocy pospolitoci,
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nie chciaJ zosta obojtnym na wielkie zaga-

dnienia ycia i wiata, jak inni ; ale te i y
nie móg; zabia go ta nuca, szara, bezduszna

pospolito. Poeta wspomnienie jego otacza spó-

czuciera serdecznem i ksztaty jego uwielbione

pragnie przechowa w „krysztaowej trumnie

poezyi — jak picego bani królewicza", majc
nadziej, e duchy pokrewne ku niej myl
wzlatywa bd. Odrzuca z pogard okrzyk

zgrai, drwicej z tych, którym w yciu si ni<

powiodo; sam za biorc w pier sw magne-

tycznie ból duchów, nie majcych monoci
rozwinicia si w peni, woa gosem przejmu-

jcym:

Ja wiem , co cierpi sokó, gdy skrzyda rozmachu

Nie mog mie,
Czem dla wolnych mieszkaców powietrznego gmachu

Klatka i sie;

Czem jest w godzinie marze zbyt wielkich si zrodzi-

A w jarzmie y,
I nigdy snów modoci nie módz z yciem zgodzi

I sercem gni;

Co czuje duch, nim myl sw odrze z wyszej treci,

Z boskoci cech;

Wiem, e najwicej boli z duchowych boleci

Nad sob miech...

Ile w tych sowach prawdy bolesnej ! ile

spóozucia dla Prometeuszowych duchów w za-

pasach w codziennoci wrae i wypadków!
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Fragment nie jest doskonaym jako cao;
myl jego przewodnia nie jest uwydatniona

z ca moliw artystyczn dosadnoci; ale

czy w tem wina tylko talentu poety ? Ach,

i on jest tym sokoem, którego skrzyda nie

mog mie rozmachu...



XV. Przedwczenie zmarli lub zmarnowani.

Byo i jest wród nas duo zdolnoci niepo-

wszednich, które czy-to wskutek win wasnych
czy te nieszczliwego zbiegu okolicznoci, nie

mogy talentu swego w peni rozwin i poka-

danych na nim nadziei nie speniy, lub te we

wczesnym zgonie albo obkaniu znalazy kres

dziaalnoci swojej.

Nie zamierzajc tu wyczerpywa wszystkich

nazwisk, par wydatniejszych przytocz dla przy-

kadu.

Od roku 1867, kiedy pierwszy swój zbiorek

„Poezyj" ogosi, budzi Miron (Aleksander Mi-

chaud) do ywe zainteresowanie si w koach
inteligentnych i zdawa si rokowa pikn zdol-

no wród wielu spóczenie z nim drukujcych]

swe wiersze. Przez lat kilka nadzieje te byy]

trzymane przez autora w stanie zawieszenia po-

midzy pewnoci a zwtpieniem („Fantazye"

dramatyczne 1871); ale potem talent jego wi-
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docznie sabia, a pióro powtarzao dawniej ju
krelone uczucia i pooenia. Autor nie wycho-

dzi z zaczarowanego kóka westchnie, sarka-

zmu i goryczy, a nie mia do siy, aeby tym

uczuciom swoim da wyraz tak imponujcy,

aeby nim zawadn umysami. W czasie kiedy

najwicej mówiono o potrzebie pracy organi-

cznej, o zuytkowaniu wszelkich si i zdolnoci

celem podniesienia dobrobytu, poeta po Musse-

towsku i Heinowsku wyrzeka na wiat albo

drwi z niego; musia wic by zaliczonym do

rzdu kwilcych bezsilnie ptaszt, na które w dziale

pracy spoecznej rachowa niepodobna. Usposo-

bienie swoje i nastrój okreli Miron dobrze

w kocowym ustpie swego poemaciku p. t.

Don Juan:

Ludzka komedjo! na scenie wiata
Czterdzieci wieków grana bez przerwy,

Jake ty strasznie rozstrajasz nerwy
Tym, których dusza nad boto wzlata.

Kto na ci przyby z szczcia pragnieniem,

To ten tak idzie jak Milton lepy
Za melanciolj, w caunie z krepy

I grób swój wita z gorzkiem zwtpieniem.

Szczegóy tej komedyi w wiecie spóczesnym

wywouj z piersi poety jk, albo te szyder-

stwo na usta.

Rozporzdzajc dobrze wyrobion frazeolo-

gi i piknym wierszem, zrcznie umie poeta
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nada pewn rozmaito zewntrzn utyskiwa-

niom swoim, tak e pojedynczo prawie kada
z jego pieni czyta si z niejakiem zadowole-

niom estetycznem, bo chocia ducha adn za-

zwyczaj myl nie wzbogaca, zajmuje jako forma

udatna; ale gdy utwory te znajd si w sku-

pieniu (ostatni zbiorek Poezyj, Warszawa, 1884),

niepodobna nie uczu pewnego przy czytaniu

znuenia. Ból i cierpienie znajduj tu czasami

tylko taki wyraz, e si podobne utwory z po-

midzy innych poezyj wyrónia, np. Smutna

bajka, Fragment: Smutno mi Boe, Konajce. Oto

jak si spowiada poeta ze swego ycia i jakie

ma pragnienia:

ycie me yciem jest ju przedgrobowem,

Serce z letargu wci si do ez budzi,

Wszystko mnie drczy i wszystko mnie nudzi,

Boe mój I Boel
Ja wielce Tobie, Panie, zawiniem,

Bo jak szaleniec modo m przeyem:
Mnie myl o jutrze nie powstaa w gowie,

A com nagrzeszy? — i któ to opowie!

Nie mam umiechów — ludzi nie przeklinam,

A jak y trzeba, cigle zapominam...

W kocu cmentarza — gdzie dwa suche drzewa

Bez lici — ot tam, kdy sowik piewa,

Ot tam, gdzie cigle klnie grabarz pijany,

Ot tam, okoo odrapanej ciany.

Rzucie mnie po tej doli krwawej, znojnej,

Anio stró szepnie: ju jeste spokojny...
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Smutna pie moja, wcale nie witeczna,

Cho si tam wiosna ju na niebie mieje,

Lecz dziki Bogu, pie z wiatem nie sprzeczna;

W jej ttnie stycha spokoju nadzieje...

Ale tego upragnionego spokoju poeta dotd

nie zazna.

Równie krótko trwaym by rozgos Wady-
sawa Ordona (Szansera) , modzieca penego

zapau i werwy, jednego u nas z pierwszyci,

a moe najpierwszego, co cierpienia maluczkici

opiewa w poezyi. Bio w nim ywo ródo na-

tcinie szlachetnycti, omroczonych tylko, ale

nie zgnbionych zwtpieniem. Poezye jego, jak

powiada w przedmowie do ich zbiorku z roku

1869 (Kraków) urosy z mioci i boleci, jeno

e bole rodzia si tylko z mioci i sza tylko

z ni razem
;
„bole ta bya wstrtem zakocha-

nego w jasnoci do cieniów". Mio poczyty-

wa za ostatni szaniec ochronny przed wtargni-

ciem rozpaczy. „Dziwnie duszno i ciko na tej

ziemi — pisa. ycie stracio drog, po której

szo, i krawd, o któr si opierao. ciana, od

której snulimy pajczyn, runa. Gdzie i kie-

dy nowa stanie? W tern dziwnem zawieszeniu,

w tem cikiem rozdarciu si czowieka, zostaje

dla ludzi drganiem wewntrznem targanych, dla

ludzi, u których serce chwiejne, choby szeptem,

chodnym rozumowaniom posuszestwo wypo-

wiada, których sensualizm rozpaczy lub materya-
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listyczne teorye nie zaspokoj — jedno tylko

asilum — mio". W ksice poezyj gosi t
sam zasad:

Kochaj i mio rozdziel na ludów atomy,

Powicaj si — a wieców od wiata nie daj —
Pracuj i woaj: haba temu, co upada! (TajemnicaJ.

Zadanie poety pojmowa powanie: w wier-

szu p. t. Bratu zaklina, eby piewu swego nie

powica pustej chwale monych, lecz dawa
pilne ucho „jkom ziemi":

Ty poeta! To potga!
Lecz i brzemi te Atlasa.

Kto z nim idzie, ten przysiga,

e si duchem nie rozpasa,

I e pojmie, dokd siga
Niemiertelna pieni krasa,

Po za któr, miecz z pomieni

W nó mordercy si zamieni!

Pragn, aeby pie jego „gorcem tchnie-

niem rozrzutna, sonkiem nadziei si miaa-
i by si „wród chóru maluczkich ziemi mo-
dlia". I rzeczywicie najadniejsze utwory z tego

usposobienia i tych pogldów powstay {Przy ko-

wadle , Z piwnic , Niewesoe wesele , Z tematu

ludowego).

Nie najlepsze to zreszt poezye Ordona za-

warte s w tym zbiorze : to byy tylko pier-
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wiosnki. Miay one nieraz wo wie, lecz

brako im wykoczenia, brako zharmonizowania

szczegóów, W lataci póniejszych napisa Or-

don i umieci w czasopismach („Tygodnik wiel-

kopolski", „Przegld tygodniowy", „Opiekun do-

mowy'' i in.) o wiele dojrzalsze pod wzgldem
myli, o wiele bardziej wyrobione pod wzgldem
formy poezye, które dotychczas nie s w tomik

osobny zebrane. Aeby tre ich scharakteryzo-

wa do przypomnie biedaka kuszonego wie-

tn wystaw kosztownoci (Przed oknem bankiera

w „Opiekunie domowym" 1873) i obraz uwie-

dzionej dziewczyny (Bez lubu, tame). Jak za
wada wtedy wierszem, mona widzie z ustpu
malujcego ujemne strony miast wielkich:

Miasto ! ndza z ciemnot
Straszn grob dla ciebie

!

To zakalec w twym chlebie,

Rdza, co zjada twe zoto,

Czer, co toczy twe domy,

Grom — wród twojej pogody,

Go, co kiedy kryjomy

Przyjdzie zmci twe gody;

Noc, co czyha za drzwiami,

Miecz, co wisi nad gow.
Pod twojemi stopami

Wulkan z paszcz ogniow.
Gos, co w ciszy urga
I odgraa si srogo.

Rka, co si wyciga
Baltazarom z przestrog!
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adnie te przeoy Ordon „Ahaswera w Rzy-

mie" Roberta Hammerlinga wierszem, „Deka-

meron" Bokacyusza proz, sam napisa humo-

resk: „Ktoby si spodziewa!" (1873), nowell:

„Fioki" (1874). Od r. 1878 mrok obdu wszelk
udaremni twórczo.

Marya Bartusówna (1856— 1885), nauczycielka

szkó ludowych w Galicy i, zasyna jako poetka

niemaego talentu. Ojciec jej, ubogi malarz por-

trecista nie zdoa jej da wyksztacenia tak da-

lece, e nawet na nauczycielk ludow wyj
nie moga ; miaa wic zamiar zosta aktork,

ale i pod tym wzgldem siy jej nie sprosta}'

chci. Dostawszy zapomog od hr. Róy Kra-

siskiej, ukoczya studya pedagogiczne w Kra-

kowie i dostaa posad nauczycielki w Sokolni-

kach pod Lwowem ; niebawem wszake prze-

niesiona do wsi Nienadowej, zamieszkaej przez

ubogi, ciemny lud rusiski, wród najgorszych

warunków materyalnych i umysowych przem-
czya si; a gdy dostaa suchot gardlanych

i piersiowych, musiaa opuci posad i prze-

niosa si do Lwowa, by szuka ratunku. „Koo
literackie" lwowskie popieszyo z pomoc ma-

teryaln; zainteresowa si nieszczliwym jej

losem wydzia krajowy; ale byo ju za póno.
Pierwsze swoje pieni wypiewaa Bartusówna

w 20 roku ycia. Gdy zbiorek jej „Poezyj" wy-

szed we Lwowie 1876, znalaz u wielu oddwik

i
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serdeczny, ale te spotkaa go zoliwa krytyka.

Nie byo tu wieej pomysowoci, ale autorka

szczerze, po prostu opiewaa sw sieroc dol,

skarc si smtnie na wiat zimny i obudny.

Swój stosunek do ogóu i do tych objawów
uznania, jakich dowiadczya zaraz w pocztkach
swego wystpienia na widowni pimiennictwa,

okrelia w wierszu Skarga, gdzie, odrzucajc

ofiarowany sobie wieniec laurowy, co zawsze

„cierniami w skronie ofiar wrasta", powiada:

Ja prostem kochaam was, ludzie,

Sercem dziecicia

I dugo wierzyam w uudzie

W wite zaklcia!

W zaklcia piosenki, co echo

Uczu poruszy,

I zy, co oddwiknie pociech
Z pokrewnej duszy!

Lecz za ta na waszych serc skrzepa

Zimnym marmurze:
Powidy bez soca i ciepa

Mych marze róe!

Z wielk prostot i prawd odtwarzaa poe-

tka stan Zwtpienia duszy nie rozporzdzajcej

zdolnoci do subtelnego rozbioru ani te bo-

gactwem dowiadczenia, ale wyszej z natury

nad ten powszedni tum ludzi, co j otacza.

Z wdzikiem podja temat, przez Syrokoml
niegdy wypiewany, i przedstawiajc ale So-
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wika w klatce, odmalowaa cierpienia poety, ko-
czcego na ou mierci „ostatni piosnk^" nie-

doli. I pospne dumania piknie zostay przez

ni odtworzone, jak widzimy z wiersza W sa-

motnoci :

Niby piekielnych ognisk dym,

Chmur nad m gow czarnych tum
I cisza... tylko mylom mym

Wtóruje guchy rzeki szum.

A myli te — to ju nie sen

Jasny, róowy modych lat!

To ju nie raj promienny ten,

Nie ów zaklty marze wiat,

Co pierzchy jak poranne mgy.
Jak topniejcy z wiosn nieg,

Co rozprysny si we zy,

Albo je uniós ycia bieg!

A myli te — to ju nie sza.

To nie rozpaczny z losem bój,

Co niegdy w biednem sercu wrza,

Rwc je w namitny ucisk swój

!

Nie marz ju, nie walcz ju.

Skarg nie miotaj w niebios sklep.

Jak szcztki statku, morskich burz

Si rzucone w skwarny step...

Nad niemi soca palny ar.

Przed niemi fal zdsauych sza,

W przestrzeni ciki pusty skwar,

A wkoo martwych piasków zwa!

Kilka adnych obrazków przyrody, przeni-

knitych rzewnem, tsknem uczuciem dopenia
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szeregu udatnych egotycznych utworów. Z nie-

egotycznych wyróni trzeba 12 sonetów obj-
tych wspólnym napisem: Myli przedlubne, nie-

zbyt szczliwie pod wzgldem psychologicznym

przeprowadzone. Próbki satyry spoecznej: Aktor-

ka, Do poety salonów, Gladyatorowie nie nale do

rzeczy udatnych. Najobszerniejszy utwór: Opry-

szek jest najsabszym; brak mu prawdy i pla-

styki. Talent to by, który wasne tylko uczucia

trafnie oddawa umia.

W r. 1880 wyszed poprzedni zbiorek Poezyj

Bartusównej z dodrukowanemi kilku tylko no-

wemi. Dopiero za pobytu w Sokolnikach napi-

saa ona utwory wikszych rozmiarów: Czaro-

dziejska fujarka , Wanda (obraz dramatyczny),

oraz kilka nowel proz, jako to: Wizanka kon-

walij. Duch ruin, Po mierci.

Równie modo zmary w roku 1891 Micha
Koroway-Metelicki, w przeczuciu zgonu przygo-

towa do druku zbiorek utworów swoich, nie

chcc, jak powiada w serdecznie smutnej przed-

mowie, „aby poszo na marne to, na co, jak-

kolwiekbd, zoyy si lepsze pierwiastki du-

cha". Staraniem owdowiaej ony poety wyszed
ten zbiorek w r. 1893 (druk w Krakowie, skad

w Petersburgu), przypominajc t dusz rzewnie

poetyczn, spragnion ideau, czczc z uwiel-

bieniem wszystko, co pikne i szlachetne, t du-

sz smutn, ale nie zgorzknia, która czujc,

POECI poisny. 23
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e ycie ucieka, nie sarkaa na ludzi, nie zo-

rzeczya losom, ale krzepia si uczuciami na-

tury ogólniejszej i idealniej szej. W przejawach

jej nigdzie niema egoizmu, cho duo jest ego-

tycznoci, bo zmary by szczerym lirykiem, czy

mówi o wasnych wzruszeniach, czy o spóbra-

ciach, czy te o przyrodzie.

"W zbiorku jego poezyj dwie grupy gównie

wyróni mona, przedzielone upj^wem lat kilku,

w których zajcia fachowe (by prawnikiem z za-

wodu) na twórczo nie daway czasu.

Pierwsza grupa, ledwie przez 9 utworów re-

prezentowana, pochodzi gównie z czasu stu-

dyów uniwersyteckich w Warszawie. Znajdujemy

tu i zwierzenia osobiste i troch satyry C^Sunm

cuiue" „Jeremiady spóczesne") i rzeczy bu-

dzce rozwag nad zjawiskami spoecznemi („Noc

burzliwa" i in.). Raz jeden tylko odzywa si tu

nuta bolesnego zwtpienia („By czas"), lecz nie

trwa dugo i przemienia si rycho w dwiczny
akord wiary. Druga grupa utworów pochodzi]

z lat 1886 do 1891 i skada si z utworów ory-

ginalnych, oraz tómacze z rosyjskiego. Po zwie-

dzeniu Krymu napisa poeta w wiosce swej ro-

dzinnej Jarowe na Ukrainie, poemacik opisowo-

liryczny z 11 skadajcy si ustpów p. t. «Fre

ski krymskie", w których nie mylc bynajmnie

rywalizowa z „Sonetami krymskimi", poprosti

a z zachwytem opowiada wraenia swoje z p<
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dróy po morzu i zwiedzania pówyspu. Naj-

wicej jest polotu poetyckiego w tym utworze;

odczucie piknoci natury szczere, wyraenia —
nie wymylne, a jednak nieraz wywoujce silny

efekt. Szczególniej pikny jest opis wrae na

szczycie góry Aj-Petri doznanych

:

Uczuwam serca popieszniejsze bicie,

Okrzyk mi z piersi rwie si mimowolny.
Stoj sam jeden nad przepaci gbi,
Pode mn chmury, jako puch si kbi,
W chmur morzu pywa jeno orze wolny.

Nie widz ziemi, ni grodu, ni wioski,

Nie sysz westchnie, ni alu, ni troski...

Tu wiatr dmie na mnie jednym silnym cigiem!

Tu py kosmiczny dotyka mi twarzy!

Na skoczonoci i wiecznoci stray

Tu pogranicznym wznosz si posgiem I

I z wszechwiatow cz si krain I...

Oprócz „Fresków krymskich" zwarty szereg

w tej grupie utworów tworz „Sonety ukrai-

skie" w liczbie 26. Autor kocha serdecznie, z pe-

wnem upojeniem nawet swoje strony rodzinne,

nietylko jako krajobrazy, ale take jako miej-

sca wspomnie swych dziecinnych i modzie-
czych, jako siedzib ludu sympatycznego. Kady
szczegó, kady drobiazg nawet znamienny ma
dla niego szczególny urok, wic przedmiotów

do opiewania nie brak mu wcale. Jarowe poo-
one w miejscowoci, „gdzie Taszyk niesie wody

23*
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do Taminy", otoczone jest szacami ^mogi
zadumanych", wiqc przed okiem duszy poety

wstaj postacie dawnych bohaterów i „krwawe

ludów wojowniczych tace", ale autor nie tonie

w falach przeszoci; obchodzi go równie ywo
teraniejszo. Pod wpywem przyrody wiejskiej

w duszy zbolaej „agodniej znoje i milkn
serca niepokoje i wstaj marze cichych roje".

Oko rozpatruje si z mioci w krajobrazach

„nad Taszykiem", przyglda si „polom po de-

szczu", „nocy ksiycowej", rozwaa prac ludzk

„w przededniu niw" i podczas samej tej uro-

czystej roboty. Wszystkie pory roku maj dla

niego swoje powaby, które poeta w sowach

prostych, a szczerych maluje. Spóczucie dla,

ludu wiejskiego, dla jego radoci i smutków;!

dla zabaw i pracy widnieje wszdzie. "Wszystkiej

te sonety pisane byy w cigu roku 1889 i 1890,
|

a wic w C2 -) kiedy zmiany i zjawiska na-

tury i zaj wiejskich wypeniy si cakowicie!

w swym cyklu, tak, e poeta nie potrzebowa]

spostrzee swoich sztukowa fantazy.

Z innych oryginalnych wierszy zasuguj ni

wymienienie krótki a szczery hod, zoony „Pa-j

mici J. I. Kraszewskiego" smutne rozmylam*

na temat: „Chleba i igrzysk!", dwa sonety]

„Wzloty", „Kdy duch pody ?"

Z przekadów dokonanych przez . p. Met
lickiego, nabieramy przekonania, e ulubionyi
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jego poet by Lermontow, najwicej bowiem

jego utworów tómaczy, starajc si zachowa
jambiczny rytm oryginau. Da tedy przekad

„Szatana" (Demona), „Anioa mierci", „Modli-

twy", „Proroka", „Melodyi iebrajskiej", „Anio-

a". Z paru tómacze „Demona", jakie litera-

tura nasza posiada, najlepszem podobno bdzie

to, które znajdujemy w zbiorku zmarego, gdy
odznacza si wiernoci i pynnoci. „Anio
mierci" zdaje si po raz pierwszy przyswojony

przeze zosta naszemu pimiennictwu. Z dro-

bnych liryków najpikniej w przekadzie wypa-

da „Modlitwa", Z poezyj Puszkina trzy tylko

drobne utwory przetomaczy, s to: „S^a^aw",

„Anio'^, „Prorok'^.

Jzyk Metelickiego jest czysty wogóle, pod

wzgldem gramatyki i frazeologii poprawny; tu

i owdzie tylko ze wzgldu na rym lub z przy-

zwyczaje prowincyonalnych drobna jaka na-

potyka si usterka.
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Nie jest rzecz przyjemn zastanawia si
nad utworami poronionymi; nie myl wic wy-

dobywa na janie caego szeregu rymopisów

w rodzaju Józefa Orowskiego lub Wadysawa
Stankiewicza; ale niepodobna przemilcze o ta-

kich, którzy albo w innej dziedzinie twórczoci

zaznaczyli si mniej wicej trwale, albo te po-

siadali w treci lub formie pewne zalety, tylko

nie umieli harmonijnie poczy ich z sob.

Józef Kocielski np. znany by w literaturze^

naszej przed r. 1883 z dwu dramatów history-

cznych, ogoszonych w roku 1874: Wiadysaw]

Biay i Arria, potem da si pozna z kilku]

sztuk, które w teatrze cieszyy si powodze-

niem; to te atwo zrozumie przykro, jakj

czu musz, gdy mi o poezyach jego wydanych]

w Krakowie 1883 jako tom pierwszy, niepochle-

bne sformuowa wypada zdanie.
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Na karcie tytuowej tego tomu zaznaczy

autor dwudziestoletni przeszo okres twórczej

dziaalnoci swojej (rok 1861— 1882), a zatem

przedstawi si ogóowi nie jako pocztkujcy,

ale jako dojrzay juz pisarz, z t pewnoci
siebie, któr daje rozgone imi. Tymczasem
w utworach tych roj si niedorzeczne pomysy,
nielogiczne wyraenia i niesychanie liche rymy...

Czytelnik musi tedy zada sobie pytanie: czy

autor obdarzony jest niepraktykowan ju dzi-

siaj naiwnoci, czy te chcia zadrwi z aska-

wych nabywców jego ksiki?...

Aeby takie postawienie kwestyi nie wydao
si impertynency zrobion zdolnemu pisarzowi,

prosz odczyta ustp z Dziejów serca na str.

176 i nastpnych:

Na tysic kwiatów,

Na ludzi sto (!)

Czy jest wród wiatów
Szczliwszy kto?

Dzisiaj jej mio wyznaem;
Ona odrzeka: wiem o tern;

A gdy jej serca pyaem,
Odpowiedziao stukotem!

Albo prosz zauway nadzwyczajn skro-

mno autorsk w Dedyhacyi oraz dobór wy-
rae :
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Zjadano, abym piewa. Powiodem marzuniem T

W kraje wieczystych zudze; myl trysna z czoa... 4

Myli biy jak ródo, a jak potok sowa... j
Com mówi, ju nie pomn, bom wduszy si cay
W kraj, gdzie, midzy modzieczej pieni ideay

Staa ty...

Zbudziy mi oklaski. Pier jak morze wrzaa.
Gdy tuli w swe objcia soce zachodzce...z twoj, mojej pieni wiadczc potg (!),

Wymowniej ni oklasków odgos bezechowy,
O, pozwól, e podejm jak klucz brylantotoy, (za kluczem

!)

By nim zawrze na wieki dziejów serca ksig.

Albo prosz posucha nastpnego owiad-
czenia si, które chyba w gronie dobrze pod-

chmielonych wygosi-by si dao

:

Precz z formami ! Ty kobieta,

Ja mczyna — kocham ci!

Wulkanicznych law podnieta

We mnie kbi, w tobie wre.

Precz z formami! law yem,
Na loiecznod mierzc dnie

;

Có, e jutro bd pyem?
Dzi ja-m bogiem — kocham ci!

Albo wreszcie zajrzyjmy cho na chwil do

kart, mieszczcych ballad p. n. Czary, i zapo-

znajmy si z drobnymi jej okruchami, pewni,

e i cao w tym samym napisana stylu

:

Rwaa ziele

Przy kociele

Na nowiu
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1 w wicon
Wod sion

Je kada.
Ani caa
Nie zadraa,

Ni zblada.

W rku skrzypki

A gos chrypki

Z oowiu:

„Jam twój miy
Tam z mogiy
W pustkowiu.

„Dzi w mogile
"^

Le w pyle

Niegnunie...

„W wietle bladem

Szedem ladem
Gazek.

„Czary lici

Niech oczyci

Nasz zwizek".

I odchodzi,

Lecz zawodzi

Swym smyczkiem.

Nie bd ju rozpowiada czytelnikom ani

o owem sowie, co to „gwodziem jest w tru-

mnie marzenia", ani o rozrzewniajcym roman-

sie czajki z ropuch; dosy chyba bdzie po-

wyszej antologii. Podobne tym wiersze drukowa
niegdy ks. Baka dla pokazania, e nie darmo
by profesorem poetyki, a potem Soter Rozbicki,
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spekulujc na gupota ludzk. Lecz jakim spo-

sobem mogy one wyj z druku w r. 1883 V

Aeby to sobie wytómaczy w sensie naj-

przychylniejszym dla autora, musimy przypuci,

ze bdc chopaczkiem pisywa wierszyki, które

si rodzinie podobay ; dorósszy na modzieca
wypali raz i drugi zrczny toast, który wspó-

biesiadnikom przypad do gustu, bo by zasto-

sowany do chwili, nie usposabiajcej, jak wia-

domo, krytycznie, a przez to zrobi sobie saw
w kóku najbliszem. Poniewa za ycie pro-

wincyonalne wiele wydawa musi ludzi sawnych,

wic i t jeszcze jedn przyjto chtnie do grona.

Przyjaciele i znajomi wpywami swymi wyrobili

obiecujcemu modziecowi przystp do redak-

cyj i starali si przytumia gos krytyki; mo-
dzieniec dojrzewa na ma w przekonaniu, e
naley do poetów, uznawanych przez milczc
krytyk, zebra drukowane i niedrukowane ry-

motwórcze wiczenia, napisa na tytule: „Poe-

zye" i puci w wiat, zapominajc o gramatyce,

logice i estetyce. Dla utalentowanego modzieca
przepisy skadni s zbyt cikie, wic je od-

rzuci i bdzie uywa stale przyimka tcrdd,

poród, prócz z czwartym przypadkiem (noc zga-

sia odbyski poród waów powoje, prócz zimne

wiato gwiazd i t. p.), imiesowu nasycony uyje
z 2 przypadkiem (nasycona czczej apoteozy),

sów z przeczeniem z 4 przypadkiem i t. d.
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Z rymami pozwoli on sobie poigra, bo od cze-

gó reforma romantyczna, która rozptaa zwi-

zanego ora i pozwolia mu szybowa, jak ze-

chce; wic te rymowa bdzie: ludzko— mód0

ko; prawda — prawda, trd -pie — zwtpie.

Mad pi — zwtpi. A poniewa tskni „do snów

koyski" wic z logik i estetyk nie wejdzie

w cisy sojusz; „pojc si szelestem prawd", wple-

cie „zgrzyt we wieniec cierniowy" a „bólem

w szalestwo zogromnieje", lubo „baszt (!) za-

zdroci duch nie siga", poniewa w piersi mu
„czuwa anio snów, jak wita od zwtpienia

stra i uczy czyta ducha rdze". Nauczony przez

„anioa snów" widzi „przed dusz wszystkich

tajni gbie" i swojej „wielkoci przed sob nie

tai", wie nawet, jak si zdaje, „co gaz w ka-

miennej ni zadumie". Lecz „anio snów" ma
widocznie mdro dziwnego rodzaju, bo oto

ucze powiada, e „by serce mogo si wznie,
musisz je grze, musisz je zgnie..." — niewiast

„mod" zamyka w trzech sowach : bra, sa (?),

dba (?), gdy mskimi godami maj by „da,

sta, trwa".

Rozszerzylimy si nad ujemn stron poezyj

Kocielskiego z powodu racych, niemal po-

twornych bdów pomysu i formy; nie chcemy

jednak bynajmniej twierdzi, eby wszystkie

utwory w zbiorku zawarte tak dalece lichymi

byy. aden wprawdzie wiersz nie wznosi si
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nad mierno, ale jest kilka udatnych, a kilka-

nacie moliwych do czytania bez wstrtu. Dwie

grupy wierszów zatytuowane: „Z gór", „Z mo-

rza" nie odbijaj waciwych wrae; mona
nawet powiedzie, e nie s z natury odczute,

lecz z opowiada i czytania obmylone, lub

wymarzone; ale zawieraj par utworów zno-

nych jako to : Glosy dwóch epok, AnaJcreontyki

w górach, Eozbitek. W dziale „Dziejów serca"

bardzo zrcznie odtworzono zud „oczarowa-

nego" kochanka, który w kadej pozie kochanki,

w kadem jej sowie i w kadym ruchu widzi

sam doskonao. Wiersz „Do ptaszki" odzna-

cza si rzewn tsknot bez przesady senty-

mentalnej. Ironia dobrze uyta cechuje wiersz

„Bez serca", przypominajcy niektóre liryki Hei-

nego. W kocu dodane s przekady z Hora-

cego, Goethego, Heinego, Griina, Puszkina, Long-

fellowa, Musseta. Tylko kilka pieni Heinego

(VII, XIV, XVI), za dobre uwaa mona,
z Horacego i Goethego s nieze, inne cakiem

liche, zarówno pod wzgldem ukadu wierszy,

jak i oddania myli. Taka jest tre seryi pier-

wszej „Poezyi" Kocielskiego ; oceniajc jej

warto, nie przesdzamy naturalnie znaczenia

dalszych, jeeli kiedy nastpi.

Podobnym brakiem wzgldnoci dla grama-

tyki, logiki i estetyki jak Kocielski, odznacza

si od lat kilkunastu wystpujcy w czasopismach
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Józef Korwin Kuczyski, który starannie pod-

znaczywszy dat miesica i roku wyda 1883

zbiorek „Poezyj". Nie popenia on wprawdzie

tak grubych naiwnoci, jak wieszcz wielkopol-

ski, ale nie ustpuje mu w niedorzecznoci po-

mysów i wyrae. Szkoda, wielka szkoda, e
nie posucha wasnej rady, któr daje „orowi

modemu" na wstpie do swej ksiki:

Eje, lepiej zmierz swe siy, zanim wejdziesz w szranki,

Lub po cichu kwil dla siebie i dla swej kochanki...

Teraz, gdy wystpi przed ogóem, musi uledz

konsekwencyom swego kroku. Teoretycznie poj-

muje Kuczyski zadanie poety dzisiejszego i su-

sznie powiada:

Kto wieszczy chce, do sów melodyi lgnie,

Ten w pieni swej zwierciedli musi wiat.

Lub gnunie trwa w omamie sodkim nie
Lub strawi si dz ogniem w kwiecie lat.

Wyrzuty, robione innym poetom, nie s wpra-

wdzie oryginalnym pomysem nowego brata po

lutni, ale maj swoje uzasadnienie, a w sformu-

owaniu ich nie brak pewnej siy:

Nie dla nas dzisiaj ta nuta tsknica
Za przesdami, co postp obala...

Nie! przepyna i nie wróci fala
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Uniebie ludów dla was, wieszcze kary,

Co nie umiecie wykrzesa skry nowej,

Wiecznie trcajc w bardon obumary
I nastrajajc na ton dawny struny...

Dzi, gdy nad ziemi wit jutrzni róowy,
Nie zabrzmia jeszcze aden gos pioruny,

Aby powita prawdy ludów nowe,

I wiat nie wyszed z zakltego koa,

Gdy pie — to dumy smutne, to tczowe
Lub dyademy na kobiece czoa...

Sam atoli wieszcz nowy, który widocznie

ma pretensy do reprezentowania „róowego
witu jutrzni", ani sowem jednem nie powita

nowycti prawd ludu i nie wskaza, jakie to pra-

wdy, a natomiast po staremu wypiewuje pieni

na cze wasnych bahych smutków i rozcza-

rowa, albo na cze rónych hurysek i cyga-

nek, dla których ma zanadto uwidocznion sa-

bostk. Odzwiereiadlania ycia niema w jego

poezyach nigdzie, myl si nie wyrobia, fanta-

zya tylko, puszczona samopas, wyprawia pocie-

szne kozioki, lubo zdoln, jest czasem stworzy

udatny may obrazek. Reminiscencye z czyta-

nych poetów nasuwaj si cigle pod pióro

modemu fantacie, który czujc to, a pragnc
utrzyma sw niezaleno torturuje wyobrani,

aeby wydaa pód nowy, najczciej poroniony.i

Taki pocztek ma prawdopodobnie cay nibyj

„poemat liryczny" p. t. „Upady i Odrodzony",|

w którym adu i sensu szuka napróno, zaró-
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wiio w caoci, jak i w szczegóach, lubo wedug
zamiaru poety ma on przedstawia fazy jego

duchowego rozwoju. Znajdujemy tu na szczu-

pej przestrzeni wszystkie pretensye, jakie ro-

mantycy rocili do ludzi i wiata, wszystkie ich

marzenia o wasnej wielkoci i uudne przyzna-

wanie si do nikczemnoci, wszystkie rojenia

o sawie— we wasnej fantazyi — i zapewnienia,

e si o saw nie dba. A wszystko to rzucone

na chybi -trafi bez najmniejszego planu i myli
przewodniej. Ju — ju, zdaje si, ze poeta

umrze, bo wypowiedzia posuszestwo „pani

eteru, gwiazd, soc i tej ziemi", to jest poezyi,

której robi wymówki za to , ze go wybraa
i chciaa go dwiki ukoysa swymi, i pragnie

tylko posysze requiem Pergolesa „silnie i na-

mitnie jczce", aeby ujrze na chwil „na-

dziei grób zmartwychpowstaej". Co wicej,

dowiadujemy si, e nasz poeta ju „postawi

biay owity w dzikiej latoroli wianki grób" dla

swych pieni i dla swojej chway, aeby nie za-

biera innym sposobnoci do walczenia o wzgldy
poezyi... Ale naraz owiadcza, ze starga wizy,
co go gniot, e niczego wicej nie zapragnie

i przeniesie si „nad jakie krysztaowe morze",

a cho niczego ju pragn nie mia, zacznie

jednak „wygrzebywa zoto, albo jak dziecko

muszle znosi", a nawet zamierza „za odpy-
wem" i „na dno wilgotne, podwodnj^ch rolin
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rozplata zwój gibki". Mylaiby kto, e si ju
na dnie morza utopi, ale gdzie tam ! takie lekkie

stworzenia jak poeci tego rodzaju wypywaj
zaraz na wierzch... i zbereniki! „w socu nad

brzegiem, na piasku tul do piersi poudnie hu-

ryski". Przerywamy, cho to zaledwie z jednej

kartki uoylimy t wizank pomysów; na

wykazywanie szczegóowe takich bredni szkoda

czasu; spisywane i wydrukowane wyniki swo-

bodnego i swawolnego kojarzenia si wyobra-

e, jakkolwiek byyby rymami powizane, nie

zasuguj na nazw poezyi. Przechodzimy do

utworów czysto lirycznych, tem chtniej, e
w nich obok równie niedorzecznych, jak poprze-

dnie pomysów, znale te mona takie, które

odczyta nie zaszkodzi. Pomijamy fragmenty, które

naprzekór zdrowym pojciom i sztuce tak si

u nas fatalnie zagciy, a które u Kuczyskiego

naszpikowane s mnóstwem o ! ach ! och ! oraz

niepomiern liczb kropek; a zwracamy si do

pieni z tematów ludowych. Zdaje si, e pieni

te nie powstay z bezporedniego wsuchiwania

si w melodye ludowe i obserwowania doli jego,

lecz dopiero porednio przez wpyw poezyj Ko-

nopnickiej. Mówi w nich Kuczyski o smutnych

losach chopków, o ich biedzie, o ich troskach,

bólach i nieszczciach; mówi za o tem so-

wami stosunkowo prostemi, lubo niezawsze licu-

jcemi ze stopniem rozwinicia tych, do których
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e stosuje. Kiedy powiada w „Chopskiej doli"

o dziecku wiejskiem : „I przywykn oczy twoje

poglda na soce i motylków poznasz roje na

zielonej ce", to takie wyraenia s cakiem

naturalne, ale mniej ju waciwemi wydaj si^

zaraz po nich nastpujce: „Wiele dwików,
barw nieznanych wskae ci natura, takich, jak

ty zapomianych rodzicielka wtóra (?). W pisaniu

podobnych utworów albo si naley zupenie

utrzyma na stanowisku piewcy ludowego, albo

te cakiem przenie na punkt widzenia warstw

wyksztaconych; wszelkie sztukowanie i atanie

przynosi ujm artyzmowi. Na wzór Konopnickiej

i Kuczyski kreli „obrazki" z ycia biednych

i sabych i równie jak ona, tylko w wyszym
jeszcze stopniu, okazuje nieumiejtno stworze-

nia artystycznej caoci, nieumiejtno utrzy-

mania miary w obrazach i wyraeniach.

Z obrazów natury, przetworzonych w fanta-

zyi, jeden tylko udatnym nam si wydaje. Wiersz

ten p. n. „Deszcz" wiadczy, e Kuczyski, gdyby

chcia nad wyobrani swoj panowa a uj
ij w karby nie tylko estetyczne, ale i logiczne,

mógby stworzy co naprawd piknego. Czy
nie poetycznie przedstawione powstanie deszczu?

Chmur przepaska ciemno-biaa

Oczy socu przewizaa
1 palona jego wzrokiem
ez rozlaa si potokiem.

POECI POiSO. 24
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Gdyby nie ta przepaska, co zy roni, przeno-

ni nic-by zarzuci nie byo mona. Mniej szcz-
liw jest strofa nastpna, w której krople de-

szczu spadaj na kwiaty i trawy :

Wic na barwne kwiatów sploty

Kada kryszta szczerozoty,

A wic trawce, wic zielonej

Przewizaa upierzony

Dyadem u czoa.

Ostatnia strofa szwankuje pod wzgldem obro-

bienia w tern, e niema w niej wzmianki o wie-

trze, cho jego dziaanie wskazane w dwu pier-

wszych wierszach

:

Zanucia lici szmerem
Rozbujaa drzew szpalerem,

I zmczona a wesoa
Zwisa tcz nad eterem

Barwn dookoa...

Co do jzyka, to Kuczyski uywa 4 przy-

padku po sowach z przeczeniem, dla rymu po-l

suguje si formami niepoprawnemi (niejedne'

zamiast niejedno, namiejtny i t. p.), dla orygi-

nalnoci wprowadza neologizmy: rozesmuci, roz-

ramieni; nie wiadomo wreszcie dlaczego zbyt

czsto, a w dodatku nieraz ze szkod myli

kadzie epitety: hiay, blady i wietlany.

Po kilku latach z nowym zbiorkiem „Poezyj"
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(Warszawa 1890) stan przed czytelnikami Ku-

czyski, wyznajc, e przez ten czas duo prze-

y i dowiadczy, pozbywajc si wybujaoci
modzieczej, a zarazem i zudze wielu. By
on naówczas chodniejszym i rozwaniejszym,

ale tak samo jak dawniej marzycielskim, w sobie

i swoich uczuciach przewanie yjcym, myl
rozleglejsz rzadko natchnionym.

Trafnie ogólny charakter swych pieni okre-

li wtedy autor, mówic, e im „do skrawka

nieba i na tern niebie gwiazdki jedynej", e im

potrzeba tylko „sowiczego gosu dziewczyny

i sielskiej przyzby, witej niedzieli", e one „tak

si wij pomidzy sady i dworki mae, jak stru-

myk, który wokó lilie obsiady ciche" (str. 86).

Inaczej mówic, s-to poezye malujce usposo-

bienie, nastrój chwilowy poety, który lubi prze-

dewszystkiem widoki wiejskie, tskni za yciem
rodzinnem, chocia moe gdyby poby duej
wród najprostszych, patryarchalnych stosunków,

toby si znudzi i szuka roztargnienia w sza-

ach wielkomiejskiego zepsucia, co si miano-

wicie w szeregu .pieni o „JRi^rw" bardzo wyranie
pokazuje.

Pikne s obrazki, nakrelone przez autora,

jeeli si je bierze oddzielnie, same dla siebie,

lecz, e powtarzaj si nieraz, e w nich rzadko

kiedy bysk potniejszy myli widnieje, atwo
sprowadzaj znuenie.

24*
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Na witjksz kompozycy autor i w tym no-

wym zbiorku nie zdoby si jeszcze. Najduszy
poemacik p. t. Mój pierwszy kochanek ma miejsca

adne, ale ani wieej sytuacyi , ani wieego
obrobienia znanych tematów nie przedstawia, —
dwoje modych na wsi, w ogrodzie cauje si

w upojeniu...

S tu i „humorystyczne", a raczej satyry-

czne obrazki, niektóre nawet zrczne (Antyse-

mita)^ lecz zna w nich wogóle troch wymu-
szenia — naginanie si do rodzaju literackiego,

który nie ley w naturze talentu autora.

Ze wspóczuciem odczytujemy wiersz Cupio,

streszczajcy si w zwrotce

:

Twórczoci aknie mój duch, jako chleba,

Czuje, e karm ta zolbrzymi go jeszcze:

Ale, niestety! — do tego potrzeba

Wyrwa z mych piersi powszednich ndz kleszcze...

Ach ! tak, w kleszczach „ndz powszednich"

marnieje wiele piknych natchnie; codzienno
z rojem trosk swoich osiada mg na mózgach

i nie pozwala swobodnie rozwin skrzyde

do lotu.

Z tego wiata trosk powszednich, przecho-

dzimy wraz z Bani Korczaka (Kraków, 1886)

do konwencyonalnego wiata romantyki. Autor

prowadzi nas „tam, gdzie gwiazdy pon, tam,

gdzie niknie wiata sprzeczno, gdzie w mioci
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bóle ton, tam, gdzie niebo, bezmiar, wieczno",

aeby stamtd ukaza nam „ciemne wiaty ludz-

koci, znoje dusz i serc pragnienia".

Podniose to stanowisko poety mogoby rze-

czywicie okaza si dla nas, czytelników, po-

ytecznem, gdyby si stao powodem do rozsze-

rzenia widnokrgu w pogldzie na sprawy ludz-

koci
,
gdyby przyczynio si do gbszego

,

wszechstronniej szego wejrzenia w owe znoje

dusz i pragnienia serc. Ale niestety, u adnego

moe z dzisiejszych poetów nie sprawdza si

w takim stopniu jak u autora „Bani" trafne

spostrzeenie Gomulickiego

:

Rzadko dzi czysty kruszec spotyka si zdarza

I najczciej poety duch jest amalgam.

I to amalgam — dodajmy — nie w tern

znaczeniu, jakie Gomulicki mia na myli, przy-

taczajc Balladyn, ale w gorszem stokrotnie.

Sam Korczak powiada: „niechaj wieszcze prze-

szoci moj lutni nastroj", a i bez tego wy-

znania atwo zauway nader, lub moe a
nazbyt wyrane naladowanie Krasiskiego, So-

wackiego i Dziadów Mickiewicza. Wzory s
niewtpliwie bardzo dobre, ale i bardzo podnio-

se, aeby kopiowanie ich byo atwem.

Naladowcy zazwyczaj bior tylko zewntrz-

no, powierzchowno, bo te skopiowa nie tru-
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dno, ale nie potrafi pochwyci istoty wzorów.

Obra forra^ dramatu fantastycznego, posugiwa
si legionem szatanów dla przedstawienia pewnego

szeregu myli, wywoa z grobów dusze i kaza im

przemawia o swoich cierpieniach, uywa prozy

poetyckiej naprzemian z wierszami o niewyszu-

kanych rymach: to rzecz stosunkowo do atwa;

ale umie to wszystko zastosowa do odmalo-

wania obrazów penych wzniosoci, grozy, nad-

zwyczajnoci, a równoczenie penych prawdy

materyalnej i duchowej — to zadanie, któremu

podoa potrafi tylko umysy genialne, zdolne

do lotów wysokich i do swobodnego kierowania

nimi. Umysy o rednim talencie, przyswajajce

sobie formy umysów genialnych, a nie umie-

jce niemi si posugiwa, podobne s do tych,

co chodz na szczudach, chcc wmówi w wi-

dzów, e lataj w powietrzu.

Genialnoci zapewne i sam Korczak sobie

nie przyznaje, gdy czuje zbyt wielk, jak na

poet oryginalnego, zaleno swoj od wzorów.

Pragnie on wzlecie nad poziomy, ale nie ma
po temu si dostatecznych. Nci go przykad

autora Anhellego
;

powiada sobie: „niech nie

milcz te serca, z których pieni brzmie mog"
i roztacza przed nami dzieje poety Kinrila (t. j.

Lirnika) i Ireny, jego kochanki, a to w towa-

rzystwie i otoczeniu szatanów, anioów i Eloe,

owej straniczki grobowców, któr fantazya So-
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wackiego, za przykadem Alfreda de Vigny, ze

zy Chrystusa na Golgocie przelanej wywioda.

Szatan gówny w pierwszym obrazie opowiada,

e przysig kiedy Stwócy, i postawi stop

f swoj z ca potg na jednej poowie ludzko-

ci i bdzie j gniót przez wieki. T poow
gniecion s kobiety, które szatan uczyni tylko

narzdziami rozkoszy i rodzicielkami, odmawia-

jc im czowieczestwa.

Powiedzmy nawiasem, e ten szatan by ogra-

niczonym, gdy nie umia odróni narzdzi roz-

koszy od rodzicielek i pomieci je w jednej

kategoryi, ale poniewa z nim dziej si rzeczy

trudne do uwierzenia, mona nie ka zbyt

wielkego nacisku a jego zdolnoci logiczne

i poczucie moralne. Ten sam bowiem szatan,

który dopiero co si odgraa na ca ludzko,
pragnc przemieni jej ycie w „targ i gwat",
naraz w rozmowie z Eloe, wida sprzykrzywszy

sobie rzemioso swoje, wybiera si na wdrówk,
by policzy zy, co pyn na wiecie, i przy-

rzeka, e jeeli znajdzie jedn z czyst, to

porzuci wiat, bo i jego take ból gniecie, a drwic
sam z siebie drwi, gardzc, gardzi sam sob.
Prawdopodobnie przypatruje si nastpnie ro-

mantycznemu hocus-pocus, jakie wyprawia Eloe

dla Kinrila, wywoujc rozmaite duchy z gro-

bów, jako to: zwolennika dawnych dobrych cza-

sów, kiedy bya wiara korna i niewolnictwo,
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demagoga pdzonego szalon nienawici wzgl-

dem bogatszych i moniej szych, kobiety yjcej
jak kwiecie i umierajcej jak kwiecie, syna nie-

prawego - matkobójcy, lalki salonowej, sieroty-

zodzieja, skruszonego zbrodniarza, dziecka ma-

rzcego, kochanka wasnych uroje, zawiedzio-

nego w nadziejach, bazna, poety, caego chóru

wreszcie, który baga Stwórc, aeby spojrza

na wiat peen ez i krwi. Stwórca na te ba-

galne zaklcia nie odzywa si, ale ukazuje si

natomiast szatan, który widocznie znalaz czysta

z, bo si ulitowa nad ludzkoci i postanowi

zasn i poegna wiat. Podczas jego snu zla-

tuje anio, który syszc szlachetne marzenia

szatana, wykrzykuje, e jest godnym nieba i e
jeszcze tam powróci...

Nastpuje pauza, aeby szatan móg sobie

dobrze wypocz, ale czytelnicy przez to nic

nie zyskuj, bo autor prowadzi ich znowu na

grób kochanki Kinrila i kae jej w dugich,

bardzo dugich wierszach opowiada, jak rodzice

zuboali chcieli j wyda za brzydkiego, ale

bogatego starca, gdy ona kochaa Kinrila, jak

nastpnie przeniosa si dobrowolnie do mie-

szkanka poety, jak bya przez chwil szczliw.

jak oczekiwaa lubu, ale si go nie doczekaa,

jak nastpnie tsknia po odjedzie poety, jak

ucieszya si jego powrotem, a potem popada
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w smutek bezbrzeny, gdy znowu pojecha i nie

wróci, a wreszcie zesza do grobu.

Eloe w imi hasa romantycznego, e „mi-o nie jest win", wyprosia u nieba przyjcie

duszy Ireny i uniosa j nad bkity, a dusza ta

z górnych sfer przesaa przebaczenie Kinrilowi.

Szatan przez cay ten czas przesypia si, ale

gdy Eloe widocznie zboczywszy z drogi do nie-

bios zoya „u stóp jego" ducha Ireny, prze-

budzi si, a lubo duchy piekielne staray si

krzykami obudzi w nim dawn na ludzi za-

wzito, rozczulony przemow Eloi, oddaje jej

(— nie wiadomo jakiem prawem -) dusz Ireny,

proszc tylko, by Eloe nim nie gardzia. Eloe

spoglda dugo na szatana ze zami w oczach;

duch Ireny przemienia si w anioa i ulatuje

wraz z Eloe; szatan za ze z w oku spoglda

na niknce w oddali, nastpnie wypowiada mo-

nolog, w którym wyraa sw zazdro wzgldem
ludzi, którzy cierpi wprawdzie, ale kocha te mo-

g; rzuca wyzwanie Bogu, przy strasznych g:rzmo-

tach i nadzwyczajnych byskawicach, a w kocu
grozi Bogu, e rzuci na straszniejszy nad wszy-

stkie gromy, grom miechu pogardy...

Rozmowa djabeków koczy te sceny fanta-

styczne, bdce, jak si zdaje, tylko snem Kin-

rila, który teraz dla orzewienia si idzie o wi-

cie do lasu, gdzie burza szale zaczyna, ale to

dla poety romantycznego najprzyjemniejsza za-
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bawa, bo „potniejsze s w szale wszystkie

myli" jego. Gos odlegy pobudza go, eby
szed dalej: „do walk ycia — do pieni —
w dwikach pieni do Boga!..." I na tern koczy
si pierwszacz poematu, dotychczas ogoszona.

Czy ona nie przypomina kroczenia na szczu-

dach i to wielce jeszcze niewprawnego? Czy
szatan cokolwiek wypowiedzia wicej ni Kon-
rad w improwizacyi ? Czy owe duchy budzone

z grobów rzeky co nowego lub rozumniej szego,

czegobymy nie czytali w zwykych obrazach

ycia przedstawianych w poezyi, powieciach,

dramatach? Czem si wyrónia Kinril przy swo-

jem marzycielstwie i samolubstwie, a przy afe-

ktowanem popisywaniu si wielkimi frazesami od

dziesitka przynajmniej swoich wspóbraci w lite-

raturze ?... Potrzeba tylko doda, e te wszj'-

stkie powtarzania ujte s w form cik, w styl

nieraz niepoprawny. Zapacze si tu i owdzie

myl trafna, obraz udatny; ale najpobaliwszy
nawet czytelnik nie moe o nich dugo pamita,
gdy a zanadto czsto musi si zyma albo

na dziwactwo formy, albo na niewaciwo myli,

albo na sabo lub niezdarno wyraenia. Ga-

danina poetycka nie zyskuje nic na tern, e jest

ubrana w szaty fantastyczne, jeeli tre nie

dostraja si do formy.

I znowu wracamy do obrazków i zagadnie
ycia dzisiejszego. Bolesaw Londyski, pisujcy
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dawniej pod pseudonimem Bruno Las, zebra

z wydawnictw „humorystycznych" swoje wier-

sze okolicznociowe i ogosi je jako zbiorek

„Poezyj" (Warszawa 1887). A cho takim tytu-

em zbiorek ten przyozdobi, wyznaje, e do

rzdu prawdziwych poetów liczy si nie mie,

przewiduje z artobliw przesad, e krytyka

nazwie go „nieprawym synem Muzy", wie, e
sawa byaby „za wielkim zbytkiem" dla jego

„wierszy"; ale równoczenie przytem roi o je>

dnej ich wartoci, e wyjd „ojczynie na po-

ytek".

Zapewne, kady suy moe i powinien spó-

ziomkom tem, na co go sta, i jeeli tylko do-

kona tego, co umie, tak, jak to autor okreli w wier-

szu „Obowizek", to jest wytrwale, nie zraajc
si przeszkodami, wci naprzód postpujc, to

moe si nazwa uytecznym kraju obywatelem.

Nie kademu dostaa si w podziale zdolno
szybowania pod niebiosa, nie kady potrafi od-

krywa nowe prawdy lub te nadawa znanym

pikn pocigajc form, ale kad zdolno
mona doskonali i doprowadzi j do tworze-

nia rzeczy coraz lepszych.

Londyski posiada dwa przymioty: werw
modziecz, zwracajc si przewanie ku wy-

tykaniu wad i uomnoci ludzkich, oraz niepo-

spolit atwo wierszowania. Nie mona powie-

dzie, aeby uywa pierwszego przymiotu na
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ze cele; w wierszach jego znajdujemy wszdzie

trafne poczucie tego, co dobre, pikne, szlache-

tne, a std te w wyszydzaniu przeciwnych im

objawów wszdzie jest suszno. Przeciwko wa-

dom, które choszcze swem piórem, takim jak;

blaga, chwiejno zdania i postpowania, zaka-

danie caej dziaalnoci na mówieniu adnych
frazesów, maskowanie si, pycha, zarozumiao
i nieczuo bogaczy, lichwa, pogo za groszem,

ycie nad stan i zaduanie si, patrzanie na ze
przez szpary, branie kubanów, rozpusta, spodle-

nie i t. p,, kady uczciwy czowiek jest na równi

z satyrykiem wrogo usposobiony i chost jego

chwali.

Lecz to jest etyczna zaleta, bardzo wana
niewtpliwie, ale nie dostateczna do nadania

wierszom znaczenia poezyi. Wszystkie te zdro-

noci, które pod rozbiór wzi Londyski, s
rozpatrywane, e tak powiem, na poczekaniu

jak to byo waciwem charakterowi pism peryo-

dycznych, w których poezye te pierwotnie si
mieciy, bez gbszego wejrzenia w ich róda,
i istot tych zdronoci, bez starania o prawdzi-

wie artystyczne ich odtworzenie. A przeciei

w tak popularnym wanie rodzaju satyry, jat

uprawia autor, dbao o te zalety byaby bai

dzo podan, bo idzie tu o rzecz wan, o d(

datnie oddziaywanie na ogó czytajcy. Aut

ma t wad, któr sam spoeczestwu wytyki
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e traktuje rzeczy „przez nog^" ; i nie tylko

artobliwie, ale na seryo musi o sobie powie-

dzie: „Idc torem obyczaju, i ja, chocia gde-

ram, wasn prac rymotwórcz nieraz poniewie-

mm^' (str. 176).

Czsto wpadnie mu na myl temat, który

mógby sta si prawdziwie poetyckim obrazem

zdronoci, ale autor pieszc, aeby coprdzej

kilka lub kilkanacie zwrotek utworzy, dotyka

go po wierzchu tylko, pobienie, bez pilniejszej

rozwagi.

A do tego lekcewaenia w traktowaniu tema-

tów przyczynia si u niego w wysokim stopniu

atwo wierszowania. Majc pewien zapas wy-

rae, porówna, przenoni i rymów szafuje

niemi bez staranniejszego wgldania w to, czy

one uo si w pikn harmoni, czy wypowie-

dz dobitnie myl, któr miay wyrazi, czy ch
zrymowania wierszy nie skrzywi rozpocztego

obrazu. Std jego poczucia logicznego i estety-

cznego nie razi wcale, gdy powtórzy dwukrotnie

w jednym utworze: „ja z krwi w yach, ^ ser-

cem IV krzepkiej dhni"' (str. 17, 20), ani gdy na-

pisze: „wy, co w ndz ducha pogreni masie''

(23), lub „czoo me zdobi werwa i otucha" (33),

ani gdy temi samymi zwroty (i to niezbyt szcz-

liwymi) nieraz si pieci (zmysy oniemiela
str. B, 228; ndza grozi szyderczo kosturem,

18, 24; po wertepach ycia, str. 22, 33 itp. itp.).
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Std wyrae brukowych, argonowycli nie tylko

nie unika, ale chtnie niemi si popisuje. Std
o dobór rymów stara si niewiele. Jeli autor

chcia naprawd poezye swoje puci w wiat
„ojczynie na poytek", powinien by troch
wicej nad swoj zdolnoci popracowa i tro-

ch wicej przyoy starania ku wydoskonale-

niu swych natchnie satyrycznych...

„Poezye" d-ra Józefa Dugoborskiego (Ki-

jów, 1886) co do treci swojej na równe uzna-

nie zasuy mog jak poezye Londyskiego,

lubo s w innym rodzaju, bo uczuciowym lub

gnomicznym, ale co do wykonania s od nich

znacznie gorsze, bo oprócz zaniedbania a nie-

kiedy nawet nieudolnoci formy, grzesz jeszcze

niepoprawnoci jzyka, a mianowicie rusycy-

zmami. "W wyraeniu uczu znajdujemy tu kon-

wencyonaln frazeologi, w malowaniu krajobra-

zów — barwy spowiae, w rozwiniciu myli —
brak gbszej analizy. Co do saboci wiersza,

moe da pojcie nastpny czterowiersz— oczy-

wicie wybrany w tym celu umylnie:

ycie jest krótkie — wic nie mecz! —
Oszczd ty bólów bratu;

Uwij przymierze z jasnych tcz
I oka wzgard wiatu (str. 34).

S tu naturalnie i wiersze lepiej rymowane; do

stosunkowo najudatniejszych naley y^Marzenie^.
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Oprócz pieni lirycznych i gnomiczuyci

w zbiorku mieszcz si jeszcze trzy obszerniejsze

poemata: gawda „IF piwiarni"^ fantazya „i^w-

sakl'^ i dyalogowany utwór fantastyczny „W cie-

mnoci". Pierwszy przedstawia rozprawy przy

kuflach piwa, gr i mier muzyka steranego

i zmarnowanego; wykonany jest realistycznie,

ale nie budzi spóczucia, tylko niesmak. Drugi

opowiada o chopcu, który nie zaproszony po

zabawie u rodziców kochanej dziewczyny na

nocleg, zbdzi w lesie u jeziora i pocignity

piewem rusaek obiecujcych stae rozkosze —
poszed do nich; w drug noc do jeziora wsko-

czya te i dziewczyna
;
poniewa motyw pier-

wotny o nieprzyjciu chopca na nocleg nie jest

dostatecznie jasny dla czytelnika, wic te ca-o nie moe sprawi gbszego wraenia. Naj-

obszerniejszy poemat „TF ciemnoci^ jest nala-

dowaniem II-ej czci „Dziadów". Powoywane
z grobów duchy opowiadaj sceny ze swego

ycia; pojawiaj si po kolei: morderca, chci-

wiec, sierota, która wysza za bogacza, cho
innego kochaa. Ta ostatnia mara najduej opo-

wiada o swoich cierpieniach, o strasznych w y-
ciu przejciach. Chór wysuchawszy tych spra-

wozda grobowych przychodzi do wniosku, e
gdy „noc ciemna roztoczya swe kiry dokoa",

gdy „myli si popltay, ndzy niema koca",

oczekiwa naley dnia straszliwego, który „da
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moc temu, co dobre, wydrze ludzkiej zoci, lut'

zagad te zele i zada kary ; wytpi w noc

wylge wystpki bez miary". Przedstawienie

caoci w formie fantastycznej, podobnie jak

w „Bani" Korczaka, tylko z mniejszym daleko

talentem sowa, niema waciwie adnego celu

i niczem nie jest usprawiedliwione ; a nader

sabe wykonanie sprawia, e wraenie z prze-

czytania wynosi si ujemne.

Tene autor ogosi take pierwsz cz
„Ech szalonej Ameryki" (Kijów, 1886). Nieudol-

no formy i niepoprawno jzyka jest tu taka,

jak i w „Poezyach"; tylko wicej gadatliwoci.

Autor w bardzo dugiej gawdzie dowodzi rze-

czy, która ju dawno w publicystyce naszej spo-

pularyzowan zostaa, e kobieta potrzebuje wy-
szego wyksztacenia, aeby moga zosta pra-

wdziw towarzyszk ma, dobr matk, umie-

jc wychowywa swe dzieci, eby nie bya
lep naladowniczk mody, eby umiaa rozma-

wia o rzeczach powanych, interesujcych wy-

ksztaconego mczyzn i tym sposobem podniosa

poziom ycia codziennego. Moe te prawdy nie

s jeszcze do upowszechnione , moe autor

z wasnych spostrzee przekona si, e potrzeba

je wielu powtarza ludziom ; ale naley zrobi

uwag, e aby apostolstwo takich prawd byo
skuteczne, aby je przyjto chtnie, potrzebaj

zrczniej si bra do niego ni Dr. Dugoborski,
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który rozwlek gawtjd prdzej znudzi czytel-

nika, ni go przekona.

Konstanty Leon Kaszyski, który tom „Poe-

zyj" swoich ogosi w Warszawie r. 1888, po-

siada wielk atwo wierszowania byej akich

rymów i wyobraa sobie, by moe, i poezya

równoznaczna jest z rymoróbstwem. Nie mona
mu bynajmniej zarzuci braku myli; owszem

widocznem jest u niego zamiowanie do zasta-

nawiania si nad zagadnieniami wanemi pod

wzgldem spoecznym, np. gdy w utworze na

6 czci podzielonym, p. n. Potwory rozwija dzieje

ciopca, który napojony przez ojca przewrotnemi

zasadami, dotyczcemi cudzej wasnoci, psuje

si do gruntu w wizieniu, przedstawionem jako

rozsadnik wystpków i zbrodni,— ale tych myli

swoich nie umie autor ubra w odpowiedni

form, tak dalece, i mimowolnie wywouje efekt

nie powany, lecz artobliwy, komiczny. Podo-

bnie nie jest bezpodstawn np. myl, i wielu

troszczy si, naturalnie dla wasnej zabawy, wi-
cej o zwierzta ni o wspóblinich, ale gdy myl
ta przedstawiona jest w formie proby chopca,

skierowanej do jakiego pana, eby go zrobi

map w ogrodzie zoologicznym, a zwaszcza

gdy orma sama jest rozwleka i wodnista: to

umiech czy miech ni wywoany zatrze moe
zupenie trafno spostrzeenia. Gdyby autor

wyrazi je by w formie zwizej bajki ze szcz-
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liwie dobranemi wyraeniami, wcaleby si^ nie

miao powodu do miechu.

Najwicej pretensji do jakiej podniosoci,

która zdaje si wcale nie lee w zakresie uzdol-

nienia Kaszyskiego, ma „sen" jego zatytuo-

wany: W niebiosach. e autorowi, zaczytanemu

w astronomii, mogy róne przychodzi do gowy
myli, to rzecz bardzo naturalna, ale eby one

mogy zainteresowa czytelników, na to potrze-

baby i wikszej nauki i wikszej jasnoci w wy-

raeniu mniemanej „syntezy". W rozmowie z Bo-

giem autor posysza bardzo pikn nauk, e
powinien stara si zosta „socem" wród ludzi

„w ziemskiej sferze", ale dziwna, e nawet we
nie uwierzy, i jest ju socem; do byoby
chyba, eby postanowi wzlatywa w soneczne

krainy prawdy i pikna. Refleksya ta przysza

autorowi do gowy, lecz troch zapóno, nie

chcia on widocznie przemazywa, co raz napi-

sa, i zadowolni si tylko doczeniem proby
do Boga, która moe by take prob do cier-

pliwych czytelników :

Wic Ci bagam, drc w pokorze...

Mym polotom — przebacz. Boe!...



XVII. Próby epiczne.

w pocztkach rozpatrywanego tutaj trzy-

dziestolecia poezyi naszej nie brako bynajmniej

licznych nawet prób poematów, rozwinitych na

szersz skal czy to w formie gawdy czy tez

powieci poetyckiej. Albo pod wpywem wiel-

kich twórców romantyki naszej, albo te pod

wpywem gawd Syrokomli, wielu modych pu-

szczao si w krainy zmyle lub te obrazowa

pragno rzeczywisto za porednictwem mniej

wicej lotnego sowa. Próby te wszake nie

znajdoway zazwyczaj silniejszego odgosu wród
spoeczestwa.

Tak np. w „Poezyach studenta", ogoszonych

r, 1863—65 w 3 tomach bezimiennie przez Wa-
dysawa Tarnowskiego (f 1878, Ernesta Buaw)
mieszcz si nastpne powieci poetyckie: 1) Fa-

chol zwierzynieckie, 2) Mnich, 3) Pera, 4) Ana-

choreta, 5) Pustelnik TJrycza, G) Safo^ 7) Brutus,

8) Wspomnienia Samsona, 9) Marya Magdalena,
25*
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10) Dzikie kwiaty. Prócz nielicznych zapewne

czytelników, którzy w czasie ogoszenia tych

utworów drukiem , zapoznali si z nimi . któ
obecnie wie o nich cokolwiek? Prawdopodobnie

bibliograf tylko i jaki szperacz literacki. I my
tu o nich nic mówi nie bdziemy, gdy data

powstania swego sigaj one epoki poprzedza-

jcej nasze trzydziestolecie; wszystkie s nakre-

lone w duchu ultra - romantycznym. Dla cha-

rakterystyki pisarza wemiemy tylko powie
póniejsz, drukowan r. 1872 w „Albumie Mu-
zeum Rapperswylskiego" p. t. Kochankowie Oj-

czyzny.

Rzecz dzieje si w Sandomierzu podczas na-

padu Tatarów r. 1287. Bohaterk jest Stasia,

sierota, przygarnita od wczesnego dziecistwa

przez ksieni. Szczliwe chwile jej modoci
adnie przedstawia poeta

:

1 bya jeszcze bardzo dziecinna:

Czasem w zwierciado wody patrzya,

W kaliny warkocz czarny stroia,

bmiaa si pusto klaszczc w rczta.
Nad wod czasem si zamylia,
I kiedy socu w wieczór ptaszta

Przypiewyway..?" ona rczta
Sobie na pier te bia zoj^a,
Ot — i nucia — nucia — nucia!

Gdy jej wieczorny wiatr rozwia woski,

Zrywaa si i biega do wioski...
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Wracaa nieraz mrokiem ród boru

Do ustronnego w ciszy klasztoru,

Po drodze bdne wiata gonia

I czasem z cieniem swym si droczya...

Lecz, cho szczebiotka i taka dziecinna,

W ocztach miaa tak tsknot
Sokol jak... przez rzsy zote —
Nazwa j trudno... bo za niewinna —
Takiej za szaty sowa nie staj.

Dziewice polskie takie miewaj

!

1 dzisiaj dzieci — ptak — wiotka trzcina —
Jutro niewiasta z si olbrzyma,

Co duchem dwignie, sercem przeczuje,

Wicej ni wiosna cicha rokuje...

Tak tsknot jak zapakana

wschodzie soca konwalia biaa...

Zdaa si ni to przed grzechem Ewa,

Której wiat rajem, kady li piewa;
Lecz miaa si w blasku oblicza

1 wielkie oczy, co w wiat patrzay

Grbiej, ni wietrzne sowa zdradzay.

Cho si dziecinna nili dziewicza

Raczej zdawaa, cho pvistelnicza —
Tak urcsa w ciszy zakonnej,

W grozie i chodzie celi ustronnej...

I t powag wewntrzn, pomimo powierz-

chownych oznak dziecinnego usposobienia, czy-

nem stwierdzia. wieo zalubiona Wojciechowi

Krempie, gdy przy odejciu od otarza dano

zna o napadzie Tatarów, zakla go, aeby gdy

ona wprowadzi wrogów do znanego sobie w-
wozu, przezwanego „piekem", wyjcie z niego
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kamieniami zawali i tym sposobem zgniót nie-

przyjació wraz z ni sam. Tre tego podania

dopeni autor obrazkiem ycia klasztornego

.

opowiadaniem ksieni o mierci Krzywoustego

(gdzie anachronicznie Galla czyni jeszcze^ a Ka-

dubka ju yjcym) i o pierwszym napadzie

Tatarów na Polsk. Sam napad z r. 1827 do
pobienie opisany, gówn bowiem uwag zwró-

ci poeta na powicenie Stasi i bohaterstwo

Wojciecha, który po mierci ukochanej zostai

mnichem.

Wybitnej zdolnoci powieciowej
,

plastyki

w przedstawieniu osób i scen nie znajdujemy

w Kochankach Ojczyzny; przewaa tu liryzm, po-

dajcy autorowi pikne nieraz wyraenia, lubo

nie zawsze myl jasna w nich si wypowiada.

Dla przykadu przytocz wstp, w którym war-

to poetyczn poda gminnych odmalowa si

stara autor:

Jak byskawica jest ta wie dziejowa,

Co w piersi gminnej dziewiczo si chowa:

Raz bynie, cae odsoni ci wiatj-

I ca dusz wiosennymi kwiaty

Zasypie, woni piewaka upoi,

Potem przepada w ciemnociaci bez koca,

Kdy posgiem zczarowanym stoi

Po pier kamienn, a jednak do soca
Dziejów bagalne wypra ramiona

I ródo ycia sczy si z jej ona —

i
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A zda si w piersi marmurowej ponie,

Miast serca — lampa w ywota zakonie!

To byskawic buchnie jak wulkanem,

To zot y przyczai si w ziemi,

A j wygrzebiesz i loty orlemi

Wzniesiesz do soca, z licem zami zlanem

Z arf, zroszon t z zronion

Ponad pi-zeszoci szumicym kurhanem!

I pery z ócz jej cicho spadajce.

Co stalaktytów rytmiczn rodzica,

Kiedy na socu jasno ci zawiec;
To poznasz wasne zy twoje gorce,

Co o pónocnej wypaka godzinie —
Gdy duszy twojej rano ju przeminie!...

I kiedy piersi padniesz u kurhanu.

Jak z ona matki ssc z ojczystej ziemi,

Koci zatrzs si!... przed oczy twemi,

Wstan postacie znane dziejów ranu!

I w przyszo v/iejc biaym korowodem,

Odezw ci si jako ory w chmurach.

Ponad zamczyska pynce w lazurach,

e sam z tsknoty za nimi zaginiesz —
Dokd w lot wasny ich kluczem nie sj)yniesz;

Lecz to zostanie w gbiach twojej duszy.

Jak tony w arfie na pó pozostae.

Które szum morza wichrami zaguszy...

I ludziom bdzie ledwie zrozumiae,

Bo pie aosna powie dla nich tyle.

Co szum samotnej sosny na mogile!...

Pojedynczo wzite, adne to s wszystko prze-

nonie i porównania, czsto wiee i oryginalne,

ale nie skadaj si na cao jasn i przej-

rzyst.
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Jak w poematach Ernesta Buawy, tak i w in-

nych owoczesnych utworach epiki liryzm i roz-

bujanie fantazyi przemagay nad wyranym, pla-

stycznym rysunkiem. Takimi byy rozwichrzone

poemata Teodora Michaa Sczkowskiego: Zwie-

rzta (1868), Bitwa (1871), Janina (1887, fra-

gmenty z wielkiej w 400 pieniach epopei), ta-

kim równie by Opryszek (1875) Maryi Bartu-

sówny i kilka innych zakusów tego rodzaju.

Od r. 1875 przez lat prawie dziesi milcz
i takie nawet gosy, a przyczyn tego milczenia

nie jest bynajmniej ani brak tematów, któreby

si do poetycznego obrobienia nadaway, ani te
brak uzdolnie rymotwórczych, gdy i w jednym

i w drugim wzgldzie mona byo wskaza do
liczne a niepowszedniego znaczenia przykady.

Przyczyna wzmiankowanego faktu krya si
gdzieindziej. Poeci nasi czuli dobrze, i dawne
romantyczne formy zuyy si prawie zupenie;

nie byo za midzy nimi adnego, coby nowe
uksztatowa i do rozpowszechnienia poda. W li-

ryce zmian wielkich pod wzgldem formy do-

konywa nie byo potrzeba; wic te liryka

zabrzmiaa nanowo, wnoszc do twórczoci na-

szej niejednokrotnie wiee, spóczesnoci prze-

niknite pierwiastki; w epice przeciwnie trudno-

ci przedstawiay si na kadym kroku; a moe
nawet niepodobne byy do zwalczenia. Wzór
Mickiewiczowski w Panu Tadeuszu okazywa si^l
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za wielkim na siy spóczesnych; pogodzenie na-

stroju poetycznego z wymaganiami najnowszego

realizmu — niesychanie ci^kiem do przepro-

wadzenia. To te i w tym najnowszym okresie

rozwoju epiki naszej, spotykamy zazwyczaj tylko

mniej wicej szczliwe naladowania dawnych

ksztatów poetyckich, a próby utworzenia no-

wych zaledwie zaznaczy si daj —
- i to po-

spolicie na drobn jedynie skal podejmowane.

Stanisaw Kuczewski lichym poematem na

tle krymskiem p. t. Helena (Lwów, 1881), ani

Stefania Jurkowska mdym obrazkiem z ycia
artysty p. n. W kraju soca (1883, druk. w To-

runiu) nie zdoali przeama lodów obojtnoci
wzgldem epiki, dopiero Wysocki Laszk swoj
w r. 1883 zainteresowawszy czytelników, pobu-

dzi innych poetów do wykazania uzdolnie

swoich w zakresie tak mao i tak sabo upra-

wianym.

Pierwszy w jego lady wstpi Tadeusz Otawa,

ogaszajc w r. 1885 powie wierszem p. t. Ha-
lina. Obrobi on swój temat w duchu roman-

tycznym : efektowne , silnie wstrzsa majce
zdarzenia s przedstawione bez naleytego psy-

chicznego umotywowania, bez trzymania si
wskazówek rzeczywistoci. Zadzierzgnicie wza
powieciowego jest takie samo jak w „Kirgi-

zie" Zieliskiego, tylko jego rozwizanie oraz
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otoczenie, wród którego rzecz caa si toczy,

odmienne.

Jestemy w Tatrach, które autor bardzo

adnym wierszem wstpnym wynosi „ponad nie-

nych Alp zotawych blask i bkitne jezior

fale"; obracamy si wród górali. Ojciec Janosza,

bohatera poematu, zabity zosta przez górala,

zowicego si Tatarem, co si na jego dobytek

poakomi. Janosz w biedzie i sieroctwie wyrós
na dzielnego modzieca i pokocha córk Ta-

tara, Halin. Widywali si pokryjomu. Raz wy-

ledzi ich sdziwy ojciec. Scen ich spotkania

kreli autor z pocztku zgodnie z usposobie-

niem i charakterem osób w niej wystpujcych.

Janosz, nie wiedzc, kto zakóci mu rozmow
swem nadejciem, czy zwierz dziki, czy „duch,

co wyszed z swojej mogiy", przejty trwog
„ju chwyta swoj watak, ju chce rozplata

zuchwalca czaszk, brwi gronie zmarszczy,

oczyma byska, zbami zgrzyta, watak ciska,

zda si, e w doni kij pogruchocze". Halka

z krzykiem: ojciec mój ! na ziemi pada, a Tatar

patrza na nich ponuro, powtarzajc wyraz: ojciec.

I stali w trojgu, jakby ich sia

Jaka tajemna w miejscu upia!
Wiatr tylko szumia. Ksiyc to znika,

To znów wypywa z poza oboku.

Sycha hukanie w borze puszczyka

I szelest lici i szum potoku.
J
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Janosz pierwszy si ocuci z tego odrtwie-

nia. "Wzi Halk na rk, uklkn przed star-

cem i prosi go, aeby móg zosta jego ziciem,

dajc zarazem pozna, e odmow pomci srogo.

<^Tdy powiedzia swoje nazwisko, Tatar zadra—

jakby go zmora
Dusia; chwyci rk za gardo,

Chcia co rzec, sowo w ustach mu zmaro.
Wargi si trzsy, twarz trupio zblada.

Kopak si zsun, rka opada,

A wiatr rozwiewa biae kdziory.

Dotd sytuacya (pomimo niewaciwoci: iva-

taki i kopaka) oddana dobrze. Ale od tej chwili

staje si nieprawdopodobn , sztucznie przez

autora wykrcon, aeby módz przeprowadzi

tragiczne zakoczenie. Gdy starzec szeptem nad-

mienia, e córka Tatara nigdy nie bdzie on
Janosza; Halina „ani nie pacze, ani si ali,

ani si skary wiatrom, co jcz", klka tylko

przy ojcu i skada przysig „w duszy", e nie

zobaczy nigdy Janosza, „cho moe serce p-
knie z rozpaczy". A Janosz? Janosz topi wpra-

wdzie grone oko w starca obliczu, ale gdy
Halina (nie wiadomo, dlaczego) prosi go, eby
odszed, bo ju ona nigdy nie moe by jego,

Janosz najspokojniej odchodzi tak, i gdy nie-

bawem Tatar si opamita, zezwalajc na za-

mcie swej córki, ju go dowoa si nie mog...
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Dalsze nastpstwa atwo odgadn. Janosz

zosta rozbójnikiem :

Zemszcz si, zemszcz! — rykn tak wciekle,

e chyba sycha go byo w piekle...

Napad na chat Tatara, chcia zabra z sob
Halin, która si to tulia do niego , to go od-

trcaa ; wreszcie zgina wraz nim w zaegni-

tych pomieniach.

Z powodu braku prawdopodobiestwa w chwili

rozstrzygajcej, z powodu sabego wykonania

scen w pomyle silnych, Halina jako powie
jest md, nie robi wraenia.

W rok po niej wyda Tadeusz Otawa drug
powie wierszem p. n. Pie lirnika. W skro-

mnych ramach zawar tu znowu dzieje mioci
i zgonu dwojga kochanków. Z gór tatrzaskich

przenosi nas tutaj autor na step ukraiski —
i zdaje si, e to jest dziedzina, w której czul

si sam bardziej w swoim ywiole.

^Pie lirnika'^ jest o wiele prostsz od treci

y^Haliny'^ i rozwija si swobodnie bez adnych wiel-

kich zawika. Jest ona dla niewidomego starca,

który paka ju nie moe, zawem przypomnie-

niem dziejów serca, dawno w zamierzch prze-

szo cofnitych, ale cigle obecnych pami
Ton liryczny przejmuje te ca opowie i s&i

decznoci swoj przemawia do naszego uczuciij

lubo wyobrani naszej nie daje karmi obfite
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Kozak pokocha kozaczk; miejscem, na którem

iylo i kochao si tych dwoje by step okiem

niezmierzony

:

Tu pod namiotem z powietrza i soca
My sami wiedli rozmowy bez koca;
I tu patrzaem na ni, gdy wesoa,

Piercienie wosów odgarniaa z czoa

I swoj rczk naszych stepów kwiaty

Kada na gówk, ubarwiaa szaty.

Ach! z ni si równa nie mogaby adna.

Tak bya wiea, urocza, tak adna.

Gdy swoich splotów rozpucia koce,
I sza po stepie z podniesion gow,
To swej jasnoci wstydzio si soce.
Ona si stepu zdawaa królow!

Gdy sza cieyn i zrywaa kwiatki.

Majc na gowie rónobarwny wieniec,

To si wdziczyy do niej, jak do matki —
A na jej licu rozkwita rumieniec.

Wic, zawstydzona, e jej twarz tak ponie,

Ukrywaa j w róyczek koronie.

Dla ninie — ach! ona bya wszystkiem razem:

Socem, królow i lilijk bia,
Bo moje serce tak j pokochao,

em jak przed witym korzy si obrazem.

Ta pro.stota w malowaniu uczu miosnych

barwami zwykemi, troch dzi ju zblakemi,

jest bardzo waciw w ustach lirnika kozackiego;

monaby tylko zauway, e ten kozak bardzo

podobny do samego poety w wyraeniach, e
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jest-to kozak nieprawdziwy, ale konwencyonalny,

jaki w poezyi szkoy ukraiskiej zwykle si po-

jawia. Bdcobd mio ta spokojna, ciclia,

bez przeszkód rozwijaa si na stepie do czasu,

gdy „wisny w dali tatarskich hord strzay

i krwi si Dniepru zrumieniy wody". Wówczas
kozaczka zaproponowaa kochankowi, eby dla

obrony chaty rodzicielskiej i ziemi rodzinnej po-

szli razem, przebiegli szlaki

:

Jak dwa moojce — dwa ory kozaki —
I tam, gdzie strzay nieprzyjació wiszcz,
I tam, gdzie spisy zaporoskie byszcz,
I tam, gdzie jki, gdzie rozpacz, gdzie wrzawa,

Gdzie si mier z ludzkiej pomocy najgrawa —
I tam, gdzie mska dzielno i gdzie trwoga,

Tam my staniemy piersi przeeiic wrog!

Po tym troch za retorycznym wybuchu
uczu, kozaczka spenia swoj propozycy, prze-

braa si za kozaka, dosiada dzielnego konia

i wraz z ukochanym dostali si do obozu mo-

ojców. Troch byo podejrzenia wród nich, ^
to krasawica a nie kozak zwikszy ich grono,

ale dzielne odezwanie si jej przytumio wtpli-

woci — i odtd pozostaa w obozie. Niebawei

przyszo do bitwy z Tatarami. Kozaczka d<

wioda, ze mstwo jej i odwaga to nie pus

frazesy, ale dowód ten przypacia mierci.

Dugo szuka napróno kozak towarzysj
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swojej, a wreszcie znalaz jej trupa. Na brzegu

rzeki, przy Dnieprowej fali grób wykopa dla

niej szabl, naniós na ziemi, usypa mogia
rkami, zrosi ez strug i obsadzi kwiaty won-

nymi. Odtd codzie widywa j o pónocy, jak

z srebrzystej fali wypywaa, lub jak bujaa po

chmurkach ród niebios bkitu, lub na ziemi

schodzia po promieniach tczy. Ludzie nie wie-

rzyli tym widzeniom i miali si z szalonego

limika -dziada, ale on twierdzi, e przeczono

dlatego, i nikt nie kocha tak bardzo jak on;

„ona jest zawsze ze mn — powiada susznie

lirnik — bo jest we mnie".

Do tej pieni lirnika dodaje autor od siebie

zakoczenie. Dziad widzi oczyma duszy ukochan
sw po raz ostatni; powsta, sucha. Có syszy?

Cisza — ach! cisza grobowa!

Czy ten jk z mogi, kurhanów? jk bratni?

To moe bardów tajemna rozmowa?...

To moe dziad ten, z lirników ostatni,

.Tak gdyby dawno znajome mu dwiki,
Chwyta uszyma zagrobowe jki?.,.

A kto nie wieszczem stepów, nie zrozumie,

j

Nic nie dosj^szy w pustych dwików szumie;
' Lecz bard, lecz pieniarz, lecz ten lirnik stary.,.

Moe z nim wtenczas rozmawiaj duchy?,,.

Moe mu w pieni wtóruj moczary?...

Przycisn mocniej lir do ona, coraz smu

;

tniej gra, coraz boleniej, nagle dwik za-
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brzmaJ ponuro, dziad urwa, spojrzai na nieb'

obkanym wzrokiem, jak gdyby szuka kogo

po za chmurami, pad na ziemi i skona.

Bezimienno bohaterów tej powieci, brak

szczegóów w roztoczeniu wypadków mog tó-

raaczy si albo lirycznym nastrojem caoci, dla

którego dosy wyrazów: on i ona, albo ch-
ci uogólnienia, uosobienia pewnych stosunków

dziejowych midzy Polsk i Ukrain, chci,
której autor nie zamierza zbytecznie akcento-

wa. Piknoci niezwykych, pierwszorzdnych

nie znajdziemy i w tym utworze, ale niema te
zaniedbania lub nieudolnoci rymotwórczej

;
po

tym wzgldem dayby si wytkn nieliczr.

tylko usterki (str. 30: rzekem-wyrzekem, str. 3fe:

pomky i t. p.).

W tym samym roku 1886 co Pie Lirnika,

wysza take Gimilla, poemat z czasów rednio-

wiecznych, napisany przez Jadwig Z. I ten

utwór obraca si równie w zaczarowanem kole

romantyki, posugujc si rodkami poetycznymi

dawno ju niestety przebrzmiaymi. Niema tu

nawet sabego tchnienia nowszych czasów.

Jadwiga Z. uwydatnia w (runiUi i myli
poszczególnych sporo i talent obrazowania i za-

pa, ale nie potrafia stworzy caoci, którbj

bodaj znon nazwa byo mona. Pomysei
przypomina „Gunilla" straszliwe opowieci ros

szalaej romantyki, a wykonaniem — jej lekc<
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waenie dla jasnego i porzdnego rozwijania

tematu. W nieoznaczonym czasie a w bardzo

skpo okrelonej miejscowoci umieszcza autorka

akcy swego utworu. Akcy?... moe zawiele

wypowiada to sowo wzgldnie do treci „Gu-

nilli". Wypadków bowiem jest w niej bardzo

mao, wicej daleko refleksyj i apostrof.

Rycerz zdradzi wiern kochank; brat ko-

chanki polubi now ukochan zdrajcy; zdrajca

zabi tego brata a niedosz on porwa. Wszy-

stko to opowiedziane jest wkrótkoci przez G-u-

nill, ow zdradzon kochank rycerza, która

przebrawszy si w strój pielgrzyma zjawia si

w zamku jego, kiedy si tam odbywa wesele

i pieni swoj wywiera zemst, gdy rycerz,

posyszawszy opowiadanie, wstrzsn si mier-

telnym dreszczem, na ustach pokazaa mu si
piana, bielmem zaszy oczy.

Grdyby autorka w rzeczywistoci cho czstk
posiadaa tej potgi sowa, jak w zmyleniu

przypisuje swej bohaterce, moeby potrafia za-

panowa nad umysem czytelnika, zasaniajc

mu oczy na nieprawdopodobiestwa swej opo-

wieci; ale niestety, umie si ona skary tylko

na wiek peen prozy, który za pie zapaci jej

moe umiechem szyderstwa, potpieniem lub

niezwróceniem uwagi. To ostatnie, najdotkliwsze

chyba dla kadego twórcy, nie spotkao autorki;

o jej poemaciku pisma pomieciy do licznie

POECI POLSW, 26
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sprawozdania; szyderstwa nie brako wprawdzie,

lecz nikt, zdaje mi si, nie potpi próby, która

niewietnie wypada. „Ptasz zawsze nuci" —
powtarza Jadwiga Z. za wszystkimi poetami

;

nie przeczymy, ale rozróniamy i rozrónia mu-
simy piew sowika od piewu kanarka lub gila.

Z tym poematem najstosowniej bdzie chyba

poczy inny utwór kobiecego pióra, napisany,

jak objania karta tytuowa, we "Woszech przez

Gabryel Leszczyc Radolisk w r. 1883, lubo

wj^dany dopiero w 1890 w Warszawie. Ma on

napis : Alma, a przedstawia dzieje zawiedzio-

nego serca.

Bohaterka pokochaa poet Aida, ale ten by
onaty, widocznie z jej przyjaciók, Liii; mu-
siaa wic poegna ukochanego, udajc si nad

brzegi jeziora Como, by cudami natury ukoi
dusz. Ukojenia nie znalaza; wszdzie i zawsze

wraca do jej egzaltowanej (troch na zimno,

o ile z opowiadania wnioskowa mona) wyo-

brani wieszcz w proroczo - mczeskiej szacie

:

Wiecie, co to by poet? to umrze sto razy!
To widzie srogich cierpie tysiczne obrazy,
To wci z grobu powstawa i grobu by blizko,

To y deptan nogami! — Na urgowisko
Ludzkie sta pod prgierzem ! Usycha pragnieniem

Nigdy nie nasyconem! To bdnym by cieniem

Wród cielesnej ludzkoci! To nieba by gocem.
To w krainie cudownej by pokutujcwn
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Pielgrzymem, co w pustyni za kropl ródlan
Goni wiecznie — wabiony wci fata-morgan

;

Lecz jak ten pielgrzym skona, nim stanie u mety,

Tak usycha i serce spragnione poety!...

Jak w tera okreleniu ycia poety, tak i w my-
lach Almy przebiegay byskawice poamane
w zygzaki i nie daway jej spokoju, nie pozwalay
piknoci przyrody si poi lub zaj si czem-

kolwiek. Ostatecznie udrczona dusza poszukaa
ratunku w yciu klasztornem. Czua wprawdzie,

e powica si Bogu „nie z szczciem, nie

z chlub"; ale z waciw takim subtelnym umy-
som kazuistyk, powiedziaa sobie : „On widzi,

e go kocham: jak kocham, nie spyta..."

i zostaa zakonnic, odtrciwszy z bólem prob
Aida, by j móg raz jeszcze widzie przed zo-

eniem lubów zakonnych.

Wszystko to opowiada sama Alma w listach

do Janiny, naprzód z nad brzegów Como, po-

tem z klasztoru San-Clemente pisanych. Wpraw
wersyfikatorsk okazaa do znaczn, co zre-

szt nie wyklucza bynajmniej bdów rytmi-

cznych i gramatycznych
;
pod wzgldjem za

wieoci, a zwaszcza konsekwencyi porówna
i przenoni, dykcya pozostawia, niestety, bar-

dzo wiele do yczenia. Psychologicznie pog-
bionym nie jest ten utwór, który przedstawia

si raczej jako wierszowana relacya o wypadku
w sferach zamonych i arystokratycznych, anieli

afi*
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jako poemat, któryby móg wstrzsn dusz
czytelnika, a przynajmniej silniej j zaj.

Mieszanina wpywów romantycznych z pe-

wnymi realistycznymi zapadami przedstawia po-

wie podolska Józefa Stanisawa Wierzbickiego

p. t. Hanka, ogoszona w Warszawie roku 1888.

W 9 rozdziaach poeta odmalowa ywo i barw-

nie byt wsi podolskiej, a w szczególnoci mio
Hanki, córki „ladaszczego Hrycia'^, z Iwanem,

synem wielce zamonego i ambitnego gospoda-

rza Makara, mio, której na przeszkodzie staje

z jednej strony uparta i zawzita niech Ma-

kara, a z drugiej — zaloty „pana agronoma"

czyli poprostu ekonoma nieki, usiujcego przy

pomocy arendarza Szlomy i „czarownicy" Hor-

pyny przycign Hank ku sobie.

W opowiadaniu o tej mioci i w przedsta-

wieniu ycia wiejskiego Wierzbicki dziwnie po-

czy sw skonno do idealistycznego trakto-

wania przedmiotu z wpywami realistycznymi,

jakie z dzisiejszej atmosfery literackiej na dzia-

ay. Nie pomija np. trywialnych objawów pijatyki

i bójek karczemnych, rozpowiada o urjadnikach,

sockich, starszynach, o kozie gminnej, z wa-
ciw tym osobom i przedmiotom charaktery-

styk; nie przemilcza pospolitych przeklestWj

i wyrae rubasznych; ale jednoczenie spotka-

nie kochanków urzdza ile monoci jak najpoc

tyczniej, w sowa ich wlewa wdzik subtelnyJ
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nieco jednak chorobliwy Sowackiego, a nawet

nie rachuje si z czasem i gdy mu tego po-

trzeba, kae rosn trawie tam, gdzie przed

tygodniem jeszcze stao ognisko chaty wienia-

czej (str. 178), — sowem, sielanka i rzeczywi-

sto plcz si z sob cigle w tym poemacie.

"W rozwiniciu dziejów mioci widoczny jest

brak planu z góry dobrze obmylonego; przez

czas do dugi przysuchujemy si i przypatru-

jemy jednostajnym objawom zalotów Iwana
i nieki oraz równie jednostajnemu zachowaniu

si Hanki wobec spózawodników. Rysunek po-

staci Hrycia nie ma pewnych, zdecydowanych
linij, lecz jest spowity w jakie migotliwe cienie,

w postpowaniu jest to waciwie zwyky lichy

pijaczyna, który naogowi oprze si dugo nie

zdoa. Stanowcza chwila w stosunkach Iwana

i Hanki nastpuje wówczas dopiero, gdy Iwan,

owiadczywszy wobec ojca ch zalubienia uko-

chanej, zniewaony przez rodzica, porywa si
na z pici i zostaje osadzony w areszcie;

wtedy te wypadki szybko po sobie nastpuj;
umiera Hry, Hanka przenosi si do swego kre-

wnego w ustronnym futorze, jej chat i grunta

oddaj, za spraw Makara, gminie; Iwan z kozy

ucieka, wmawiaj we, e Hanka usuchaa na-

mów ekonoma i zostaa jego kochank, czemu
Iwan uwierzywszy bez sprawdzenia, eni si
z Nasti ; Hanka chce si topi, wyratowana
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wpada na wesele Iwana i miota na nowoeców
przeklestwa, poczem idzie w wiat, a auto

pociesza czytelnika, e bohaterce poematu mo
lepsza zawieci dola.

Gdyby poeta równomierniej by przedstawi-

wypadki; to powie jego zyskaaby wielce:

zajmowaaby silniej, gdy byaby bardziej uroz-

maicon. W obecnym stanie zalet jej nie s

charaktery, ani konstrukcya, tylko sytuacyj kilk

piknie skrelonych i pene prawdziwej poezy.

krajobrazy, malowane z mioci i talentem; np.

na samym pocztku cz obrazka wioski po-

dolskiej :

Tam obok kadej chaty krytej stoma

Szumi maleki sadek owocowy,

Gdzie drzew gazie stanowi ruchom
Oson w skwary dla dziatwy wioskowej.

1 owocami pod dach zielonoci

Zdaj si nowych wci przynca goci.

Tam rozoyste grusze i jabonie

Stoj w wspaniaej liciastej koronie,

Obok liwkowych drzew maej urody

I wini, których czerwone jagody

Przelicznie mieni si w sonecznym blasku

;

A wyej, wyej, niby db wród lasku,

Do góry strzela ponad sadu drzewa

Wzniosa czerenia — iw socu dojrzewa...

Przy tej sposobnoci par sów o innych

poezyach Wierzbickiego. W roku 1894 wyszed
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w Krakowie pierwszy tom zbiorowego ich wy-

dania. Opierajc si na poznaniu tego tomu, po-

wiedzie mona, e autor ma atwo pisania

gadkich wierszy i to z jak myl; ale ponie-

wa myl t rozdrabnia i rozwadnia, utwory jego

nie mog wywrze potnego wraenia. Eroty-

cznej nuty rzadko dotyka a zazwyczaj ze wie-
szej nieco strony. Poeci lubi np. piorunowa
na niewierne kochanki ; Wierzbicki le swojej

„przebaczenie" w wierszu pod tym napisem

:

Niechaj uczucie, co z tob podziel,

W kilku tych sowach si streci:

O, daj ci. Boe, szczcia tak wiele.

Ile mi daa boleci.

W yciu mem wiecznie abdzia piosenka

Nut aoby podzwania;

O, daj ci, Boe, nie zna co mka
I zy bolesne rozstania.

A gdy nade mn roztoczy noc cienie.

Budzc mij wspomnie, w snach pieko,

Daj, by nic tobie grone sumienie

W tak noc ciemn nie rzeko.

adnie te maluje budzenie si idealniejszych

poetycznych duszy porywów w wierszu: wito-
jaskie rohacski. "W dzie, ród gwaru spraw do-

czesnych, ród palcej troski powszedniej, du-

chy upadaj i o ziemi si roztrcaj —
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Lecz gdy noc przyjdzie i zwieje z serc pj'Jy,

Duchy czuwajc, przypomn, czem byy,
W piersi uczucia pomienne rozplemi,

I ponad pyem yciowej zamieci,

Jak witojaskie robaczki nad ziemi,

Kady sw lampk zawieci.

Przejmuje si poeta cierpieniami spoecznemi
i, jeeli jest smutny, to nie z samolubnych po-

wodów; np. Glosy w duszy:

Suchaj mnie, bracie, mniej kwiatów o wionie,

Wicej ez trzeba;

Wtedy twa dusza z ez owych uronie
W gór do nieba.

Wtedy ci serce spoeczny ból skruszy,

Wtedy usyszysz ród nizin dokoa
Skarg ludzkoci, co cigle w twej duszy

— Hatuj mnie! — woa.

Wtedy ten spokój w twem sercu zagoci,

Co aureol ludzkiego jest czoa,

Wtedy do ciebie Bóg z piersi ludzkoci
— Synu! — zawoa.

Podobne uczucia i myli mieci w sobie

:

Biedak.

Poeta nie chce nicoci po zgonie (wiersz

:

Po mierci):

Ja chc by wiatem osobnym wród wiata...

Pali mi dza istnienia tak wciekle.

e gdy mam zgin, gdy w niebie nie dano

Istnie i kocha, to chciabym y w piekle....
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Duch to sia, co „pamici swych czynów

trwa bdzie".

Bdzie obwija tczowem wiat koem,
Pyn jak promie przez wszystkich sfer tonie

I wia wród wiatów bezbrzenej zamieci

Tam, gdzie Niepoznawalny jak soce soc wieci.

Duch poety, jak Janus, zawsze ma lice dwoiste:

Z wyrazem troski jedno, smutkiem omroczone

Z wkopanem w^ ziemi okiem patrzy w ludzi stron;

A drugie, jak soneczne poród chmur oblicze

Oczyma mierzy wiata gbie tajemnicze,

I duch mój, wziwszy pene cudnych blasków pióra.

Przelata, nib}' tcz obwinita chmrira

I snuje jakie wielkie czyny wród przestworzy

1 myl czas ogarnia, czuciem wiaty tworzy...

Niepotrzebnie tylko, bo zbyt przesadnie, do-

daje, e gdy wszystko w naturze znajduje od-

poczynek, on jeden tylko czuwa i syszy kad
skarg brata i w pie j zamienia. Piknie na-

tomiast mówi o pieni ogarniajcej blinich spó-

czuciem

:

Wyej si wzbija, a nut natchnion

Skona gdzie w sercach jak akord wspaniay,

I te jej dwiki, co w sercach uton,
Bd z ez owych, co w dusz spyway...

Wojciech Dzieduszycki, który si na rónych
polach dziaalnoci zaznaczy, zrobi take prób
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wysnucia z mitów i poda naszych opowie
czy epopej na rozleg skal, wydajc w roku

1889 we Lwowie w dwu tomach wierszem:

Ba nad baniami. Pod wzgldem zamiaru i planu

przypomina ona najwicej Witoloraud Kraszew-

skiego ; szczliw nazwa j trudno.

Mitologia nasza nie zdoaa si przyoblec

w jak zaokrglon cao, nie wypenia si
plastycznemi postaciami bóstw i bohaterów, do-

konywajcych jakich dzie, zwalczajcych prze-

szkody i przynoszcych dobrodziejstwa dla ludzi;

chrzecijastwo przytumio i przerwao rozwój

poj o bóstwie, o wiecie i istnieniu pozagrobo-

wem, jaki na tle wyobrae aryo-europejskich

prawdopodobnie byby si dokona, gdyby mu
pozostawiona bya zupena swoboda.

Czybyna podstawie wyrobionych mitów zrodzia

si take u nas epopeja, jak u Indusów, Greków,

Germanów? Dzieduszycki sdzi, e tak, i przy-

puszcza nawet, e taka poezya „moe ju doj-

rzewaa w chwili, kiedy zaprowadzenie chrze-

cijastwa dalszy jej rozwój powstrzymao".
'

Mniemanie to atoli nie jest poparte adnym ,

dowodem, adnem usiowaniem usunicia wtpli-

woci, które ju nieraz byy u nas wypowia-

dane.

Gdyby wród narodu naszego byo naprawd*

uzdolnienie epiczne, mogyby pomimo chrzeci-

jastwa powsta, jeeli nie epopeje w wielkim]
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stylu, to przynajmniej drobne rapsody, opiewa-

jce czyny bohaterskie w poczeniu czy pomie-

szaniu ze wspomnieniami mitycznemi. Wszak
pomimo zaprowadzenia chrzecijastwa, Serbia

i Ru rapsody takie posiada, a ich pochodzenie

datuje z czasów utrwalania si nowej religii.

Jeeli u nas podobnego zjawiska nie spotykamy,

to chyba przypuci wypadnie, e i usposobienia,

a zarazem uzdolnienia do epiki u nas nie byo.

Liryczny, dydaktyczny i satyryczny nastrój mia
w fantazyi naszego ludu stanowcz przewag
nad spokojn obserwacy zjawisk przyrody

i czynnoci ludzi. Zdaje si wic, e ale od

czasów Zoryana Dogi Chodakowskiego poja-

wiajce si w pimiennictwie naszem, nad za-

trat poezyi „rodzimej" pod wpywem chrzeci-

jastwa, nie maj realnej podstawy. Co posia-

dao grunt stay pod sob, to si i wród chrze-

cijastwa utrzymao, a co nie istniao zgoa,

albo istniao w formie rozwiewnej, to si natu-

ralnie przechowa nie mogo.
Wszelkie usiowania literackie doby póniej-

szej , by chwyciwszy zomki poda utworzy

epopej ze stosunków przedchrzecijaskich, byy
próbami bezowocnemi i tony w zapomnieniu.

Dzieduszycki, poczytujc zapewne owe usiowa-

nia za twory sztuczne, sdzi, e powiedzie mu
si lepiej, gdy si wiernie bdzie trzyma i tre-

ci i formy tych pozostaoci, jakie tradycya
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ludowa z czasów pogastwa przechowaa. Nie-

wtpliwie, droga to lepsza w tym razie ni ufno
we wasn fantazyej i wzory epików staroytnych;

daje przynajmniej niejak pewno, e si znaj-

dziemy w wiecie wyobrae, wyrosych, lub

przyswojonych na gruncie ojczystym, wród mas
ludowych , a nie jednostek tylko , e sposób

przedstawienia tego wiata bdzie nosi cech
fantazyi zbiorowej. Jeeli zatem nie bdziemy
zwaali na warto takiej rekonstrukcyi mitów,

rozpadych w gruzy, to przyzna wypadnie po-

mysowi ogólnemu autora trafno. Ale czy móg
go przeprowadzi w szczegóach?...

Oto zaraz na samym pocztku, gdy obrawszy

bohatera w osobie Krakusa, przyszo Dzieduszy-

ckiemu rzecz rozwin, musia si zapoyczy
od pobratymców, biorc od Maorusinów Czu-

ry, od Biaorusinów Sapuch, od Czechów
Welind i nadajc Babie -Jdzy form rusk
Baby-Jagi. W dalszej opowieci jest naturalnie

poyczek coraz wicej. Tym sposobem ba,
która miaa si osnu na pierwiastkach rodzi-

mych polskich, w której gównj^^mi dziaaczami

s: Krakus, Wanda, Leszek, Piast, Popiel, prze-

mienia si na mieszanin ogólno-sowiask, gdzie

czci skadowe nie zostay z sob dostatecznie

spojone, dla czytelnika wydajc si dziwacznemi

i obcemi.

Nie dosy jednak na tern, e podania miej-
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scowe uzupenione zostay podaniami innyci

plemion sowiaskich; autor uwaa jeszcze za

potrzebne doda wasny swój domys o znacze-

niu trdycyi o Czechu i przedstawi go, jako

wadc mórz, poniewa zdaniem jego „Czech

nada swoje imi ludom, które poszy w kraje

germaskie, ucieky, cieky", bdc uosobie-

niem tego, „co nie stae, co upywa i ciecze".

Wywód ten, godny Dbockiego, autor bierze

oczywicie za prawd, a wynik jego przenosi do

skarbca mitologii sowiasko-polskiej. Czy to

nie dowolno, psujca z gruntu zaoenie gó-
wne, majce polega na tem, aeby si od poda
gminnych nie oddala? Wprowadzenie indywi-

dualnego pomysu mci si te zaraz na jednoli-

toci utworu i wywouje niesmaczny, niby hu-

morystyczny obraz ony Czecha, Rosy, cieszcej

koki na gowie potulnego maonka i wybiera-

jcej si na wycieczk do Gdaska dla popra-

wienia zdrowia, jak jaka dzisiejsza g para-

fialna. Popuci tu autor wodze usposobieniu

satyrycznemu ze szkod ogólnego tonu naiwnie

dobrodusznego, jaki innym czciom poematu

nada si stara.

Podobnie cakiem indywidualnym, a w do-

datku zgoa niezgodnym z umysowoci ludu

naszego rysem jest sprowadzenie na turniej wobec
Wandy wszystkich goniejszych bohaterów sta-

roytnoci i wieków rednich

:
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Przyby Odo z Bzanipa.skiej krainy i Boo...

Przyby Amadis, dzielny król galskicli rycerzy,

A Roland z Parsiwalem od jasnych puklerzy

W socu janieli.

.

Lohengrina tu zaniosy tonie

Morskie z krajów najdalszych; z lutni sta na odzi

I piewa, a cigny ód czarn po wodzie

Szumnej biae abdzie; gdzie z greckiej krainy

Achilles przyby szybki, po rk dziewczyny

Lackiej i t. d. i t. d.

Oba te pomysy, t. j. obraz pani Bosy wy-

jedajcej do wód i turniej „na Wandzinym
dworze" mieszcz si w pieni V-tej i czyni j%
w przewanej czci przykrym rozdwikiem
wród reszty.

Inny rozdwik stanowi wprowadzenie do

Bani znaczenia allegorycznego mitów opiewa-

nych. Jako wychowaniec nauki spóczesnej, Dzie-

duszycki nie móg si obroni chci podstawie-

nia pod tradycye o osobach — ich pierwotnego

róda, t. j. wyobrae o zjawiskach przyrody

antropomorficznie pojtych i uosobianych. Poeta

naiwny, powtarzajcy staroytne klechdy, wie-

dzie w duszy autora bój z badaczem naukowym,^

starajcym si wyuska prawd z obsonki mi-

tycznej. Poniewa jednak nie we wszystkich,

szczegóach doszed badacz do zadawalniajcych

rezultatów, wic nie moe wszdzie z jednakow
jasnoci i pewnoci wykadów swoich zasto-

sowa do podania, opuszcza tedy rce i pozwala
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poecie buja dowolnie. A ta dowolno jest isto-

tnie bardzo szeroka i czstokro niespodziewana.

Czytelnik, zgodziwszy si na tre fantastyczn,

mimowoli przecie pragnby widzie i w tym

wiecie fantastycznym pewien ad logiczny. Zau-

fa poecie jako przewodnikowi po tej krainie

i sdzi, ze znajdzie zawsze wskazówki, dlaczego

si co tak, a nie inaczej w niej dzieje. Tym-
czasem poeta o takie wskazówki zazwyczaj wcale

si nie troszczy, pozostawiajc wyobrani rozle-

ge pole do harców. Raz wic zwierzta, roliny

i gazy przemawiaj do ludzi ludzkim gosem,

a drugi raz jakiemi tylko znakami, lub jakim
waciwym sobie jedynie jzykiem porozumie-

waj si z czowiekiem. Naprónobymy si pytali,

dlaczego; — potrzeba urozmaicenia opowiadania,

chwilowe wymaganie sytuacyi, która si przez

takie, lub inne zachowanie si owych stworze
zmieni si moe silnie , bywaj tu jedynym
powodem.

W rozwoju akcyi s skoki i przestanki, spowo-

dowane ju to chci nagromadzenia w utworze

jak najwikszej liczby klechd, juz to podwójnym
charakterem osób wprowadzonych, t. j. ich oso-

bowoci i znaczeniem allegorycznem. Krakus,

reprezentant pierwastku jasnego, podejmujcy
walk z Popiciem, przedstawicielem pierwiastku

ciemnego, po przemianie w olbrzymiego potwora
i zdjciu czaru przez Dodol, ju w pieni IV
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spocz na laurach w Raju i odtd osobicie

w caym cigu poematu nie wystpuje, czasami

tylko pomagajc porednio swemu potomstwu:

Wandzie, Leszkowi, Kupale. Piastowi w walce

z potgami Nocy, Wichrów i Zimy. W pieni V
znika znów na bardzo dugo Wanda , by si

dopiero przy kocu utworu pojawi; a jej miejsce

zajmuje kolejno: Leszek, Piast, Kupao. Popiel

w caej: „Bani" jest postaci mglist, niema cech

indywidualnych; stanowi zatem najwybitniej alle-

goryczn tylko cz utworu. Wskutek takiego

niewyranego postawienia figury przeciwnika,

i czyny bojowników jasnoci s z maym wy-

jtkiem, raczej przygodami, ni dziaaniem wia-

domem swych celów.

Pod koniec utworu wiksza panuje spójno
w poczeniu tych przygód, anieli z pocztku

i wicej te budzi zajcia, jeeli si kto zgodzi

wogóle na tak lektur.

Dzieduszycki ma niewtpliwie duo talentu

poetyckiego , duo wyobrani plastycznej , ale

poczucia artyzmu — bardzo mao, a chci opra-

cowywania swych dzie jeszcze mniej podobno.!

Dowodem tego jest porwanie si na pisanie wier-j

szy, bez najmniejszego starania o ich harmonij-

no i rytmiczno, z rymami najczciej kular

wymi, z powykrzywianemi na róny sposól

formami gramatycznemi, z racem zaniedbaniei

nawet ortografii. Rozwleko i gadulstwo psuji
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najczciej pomysy dobre i pikne same w so-

bie, i sprawiaj, e w caym utworze niema ani

jednej sceny, któraby si swoj porywaa i wstrz-

saa. Jednostajny ton gawdziarski z nielicznymi

wyskokami artu i satyry panuje w ^Bani nad

baniami"' i czyni jej czytanie w cigu nieprze-

rwanym prawie rzecz niemoliw; trzeba j
spoywa porc5'-ami. Czytanie za gone wyka-

za moe odrazu, po kilkudziesiciu wierszach,

e mamy do czynienia nie z wierszem prawdzi-

wym, ale z proz cik, wlekc si jak wóz
po obfitym piasku. Nieraz trafi si jaka rzeczy-

wicie pikna opowie, jak np. rzecz o dawnych
olbrzymach, nie mogcych si pogodzi z no-

wym stanem rzeczy na ziemi, albo o Dodoli,

która mioci niezwalczon bramy raju otwiera

i ycie budzi w pastwie Zmory; ale nie s
one w takiej liczbie, aeby cao moga si
nazwa pikn i ywotn.

Drugi utwór poetycki Dzieduszyckiego p. t.

Anio (Lwów, 1892) dotyka czasów najbliszych

i wypadków rzeczywistych, ale w obsonie fan-

tastycznej. Postacie w tym utworze s nike,

rozwiewne; autor posuguje si czciej refle-

ksyami, rozumowaniem, przepowiedniami, anieli

obrazami. Mtno wyrae nie pozwala czsto-

kro uchwyci naleycie myli poety. "Wiersz

saby tak samo jak w Bani nad haniami, ci-

gnie si leniwie i oywia si tylko kiedyniekiedy
POECI POISCY. 27
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zwaszcza w ustpach zawierajcych rozumo-

wania.

Autor wystawia siebie jako narzdzie, za

porednictwem którego Juliusz Sowacki — po-

zbywszy si pychy za grobem, wyanielony —
pragn przemówi do narodu. Oto cz sów
Juliusza

:

e ów, który to pisze, co mu w piersi wkadam,
Sowami tak nie wadnie, jak ja niemi wadam —
I e myl moja wyjdzie, chocia niezmieniona,

Ale tak sabo gasnc, jak dzie, kiedy kona,

I e duchowi memu ta rka nie sprosta

Cudza, której iiywam, to ju dla mnie chosta

I to dla ducha mego i dla pychy matnia

I to kochanka dwików jest kara ostatnia,

Jak zna malarz, jeli obrazu kolory

Wilgo zagasi swymi kapryn3-mi wzory,

Jak zna matka, jeli dziecku jej kochania

Tysicem skaz szkaradnych ospa twarz zasania,

Jak pozna bohater, kiedy czyn ofiarny

Na drobny pienidz zmienia potem naród mamy...

Uprzedziwszy w ten sposób o saboci odda-

nia natchnie Juliusza, autor przedstawia histo-

ry Zdzisawa i Heleny wród zawieruchy wo-

jennej na Ukrainie. Z dziejami ziemskiemi cz
si sceny wród duchów zych i dobrych. Przej-

cia Zdzisawa s to przejcia bardzo wielu

z pomidzy modziey naszej, uwikanej w sie

przewrotnych kamstw i zncania si nad bez-
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bronnymi. W wizieniu sab niekiedy, upija

si, ulega czarowi powabów niewiecich, ale

ostatecznie wytrwa w szlachetnoci i zosta ska-

zany na rozstrzelanie. Gdy dusza Zdzisawa uka-

zaa si Helence, ta umara, jak bya kochan-

kowi przyrzeka.

W „epilogu", odbywajcym si w niebie,

zawiera si jakby historyozofia naszego autora.

Tre jej da si uj w tych mniej wicej so-

wach: Skargi na Opatrzno ze strony znka-
nych s niesuszne

,
gdy drogi Jej s niezba-

dane; danie zemsty, zagady wrogów jest nie-

chrzecijaskie. Chrystus przykadem swoim wska-

zuje, jak si zwycia wiat — mioci. Chry-

stus mówi

:

Zemsta spoczywa w mego ojca rku.

Jeeli tylko pracowa bdziecie

Bez zgrzytów gniewnych i bez mdego jku,
Rozamie jarzmo, które wam kark gniecie.

Wy róbcie dobrze — On mocnych powali,

Co blunic, nogi wam na karki kad.
Dziejów nagrod zdobd wytrwali,

A pysznych — Ojciec ukarze zagad.
I socem dziejów naród uczynicie —
Ono zaponie na przeznacze szczycie,

Gdy si ju na was speni moja woa
Nieprzemijajca, która sta si musi.

Syszc to haso mesyaniczne ci, co poprze-

dnio si skaryli, uznaj teraz w caoci su-
27'
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szno sów Chrystusa, a Siowaoki ma je ziemi

zakomunikowa, czego te dopenia, obierajc

za narzdzie — autora Anioa.

E-ok 1889 oprócz Bani nad baniami przy-

niós nam dzieo prawdziwego poety, dzieo uko-

ciane i wypieszczone przez twórc, powie poe-

tyck na tle XVI stulecia p. n. Kniaziowie Ró-

yscy. Jego autorem jest Bronirfaw Komorowski,

od lat blizko trzydziestu czynny na niwie lite-

ratury. Uzyska on by chwilowy rozgos swoimi

dramatami osnuwanymi czy to na podaniowej

czy na cile historycznej kanwie, wicej polo-

tem wyobrani i wdzikiem dyalogu podbijajc

umysy anieli plastyk i wyrazistoci postaci

lub umiejtnie obmylanymi efektami sceniczny^

mi. Potem zaniedba t dziedzin twórczoci

i odda si pracy dziennikarskiej. Ale w duszy

pozosta poet marzcym o wielkich sytuacyach

dziejowych, o walkach olbrzymich, o charakte-

rach niezomnych. Chód i wyrachowanie wiata

otaczajcego raziy go bolenie, wic zamyka
si w sobie, ucieka w przeszo, by tam ma-

rzy i rozmawia z bohaterami. Chwil spótcze-

sn okrela temi sowy, którym wzgldnej pra-

wdy zaprzeczy niepodobna

:

Nie duch, lecz znikomj'

Sczy si tylko gwar w nikych strumykach

ycia i dziejów. Walka? — mócka somy!
Zachwyt? czar? — tylko w scenicznych sowikach!
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Ofiara? — w giedzie!...

Nic-e ju cudów starych nam nie wskrzesi?

Ludzkoci geniusz czy nie zaszeleci

Swojem potnem i odwiecznem skrzydem
Nad gow nasz, nad sercem bez treci?

Niech si ukae, chociaby z obrzydem
Obliczem: wojna — mór — gód — siedm bole'.

Trup — rany— husarz z trzysniowem szydem,
Które w stalow pier pohaca wraa —
Niech si ukae i zbudzi harfiarza!...

Nie piorunuje atoli poeta na spóczesnych

sobie ; z wyrozumiaoci naleyt ocenia ich

umy i serce, wierzc, e gdy si do nich prze-

mówi uczuciem szlachetnem, oni je zrozumiej—
moe nie wszyscy, ale znajd si tacy, co zro-

zumiej. Dusz piewcy wypeniaj dawne pa-

mitki, dawne olbrzymy

:

Dziwna! od wieków liiby drzemi w ciszy

Trumien, zoywszy na krzy kornie rce,

A ucho moje wci ich jeszcze syszy...

Dziwna! spoczli po trudach i mce
W kaplic cmentarnych guchej, mrocznej niszy,

A cigle jeszcze w elaznej sukience

Chodz przede mn
;
grzmi nam coraz cudniej

Gos surm ich, ziemia jeszcze po nich dudni...

O, tak! miertelni s jak guchoniemi,

Których zmys wszdzie potrca o gusz;
Lecz jeli serce przyo do ziemi,

Przynagl myli, czucia swoje, dusz:
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To hasa dawne, co byy witemi,
W najodleglejszej wieków zawierusze

Mog rozezna, poj, umiowa
I ni natchnienia ich mod wzorowa...

Potga i wietno przeszoci , wznioso
duszy, wytrwao w wielkich, wityci posta-

nowieniaci, wierno serc, stateczna a surowa

pokuta nawet za cie grzecliu, mstwo i dziel-

no — pocigaj poet nieprzeparcie, a serce

jego straszny napenia smutek, gdy sobie przy-

pomni tak okropnie zmienion teraniejszo.

W rozpamitywaniu dzie przodków znajdzie

przecie pokrzepienie , samo si wyszlachetni.

Z radoci wielk poleci dusza poety na wiec

bohaterów —

Poleci zawsze i na uroczyste

Baczy tam bdzie wasze rozhowory

;

Jki v/ydawa i zy la rzsiste.

Ujrzawszy was tam, o wite upior\',

Wielkimi gosy zawodzce: „Chryste!

Gdzie nasze ory? chorgwie? tabory?

Które szy w dumnych grzywach og^ia, dymu,
Wa ama straszny, co w Krzy bi od Krymu!"

O, tak, poety rzewna dusza zawsze

I zawsze do was nawraca si bdzie.

Bo gdzie jest dla niej niebo czystsze, zawsze,

Tych natchnie, z których si poemat przdzie?
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Gdzie bohaterstwo skromniejsze, gdzie krwawsze

Kwiaty ofiary, jeli nie na grzdzie,

Która pogastwu nieprzepartym progiem

Lega? — O, duchy! z wami by—by z Bogiem!

W takim- to nastroju powstali Kniaziowie Ro-

iyscy^ w których zawar poeta obraz najwa-

niejszych stron ycia naszego na kresach za

czasów Stefana Batorego. Dwaj modzi kniazio-

wie, Eustachy i Michno, pokochali jedne z wo-

jewodzianek, Wasyli, gdy druga, Marya, bya
ju narzeczon rycerza cibora. Podczas jednego

z napadów tatarskich, Eustachy wraz z cibo-

rem przepadli; nie wiedziano, czy zginli, czy

dostali si do niewoli. Wasylia, z pocztku za

nim tsknica, po upywie pewnego czasu od-

daa sw rk, zwaszcza, e ojciec nalega, ksi-

ciu Michnie, który biedzi si wprawdzie ze swo-

jem sumieniem, ale gwatownej namitnoci prze-

módz w sobie nie zdoa. Po oenieniu si —

szala, robaka zagusza.
Spokoju nie mia, po nocach jak struty

Wi si, ze witem do kniei wyrusza;
Niebezpieczestwa W3'zywa, na nuty

Wilcze W ostpie wy, bestje rozjusza

Umylnie, aby potem pojedynkiem

Z niedwiedziem mierzy si, albo odynkiem.

W jednym z napadów hordy, ona jego,

która dopiero co powia córeczk, wzita zostaa

I
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w jassyr. Dziewczynka ocalaa. Michno dobro-

woln na siebie naoy pokut, postanowi pro-

wadzi twarde ycie rycerza-zakonnika na kre-

sach, walczc z pogastwem, a dziecka swego

nie widzie ju nigdy — a w niebie. Helusia

wychowywaa si na stepie u dwojga staruszków

w licznych Narymuntowieach , szczebioczc,

marzc, piewajc, uprawiajc swój ogródek,

a czasami konne odbywajc wycieczki. Gdy

sobie wyprosia u opiekuna, który j ubóstwia,

cho niby gdera na ni, ognistego tabunka, ten

uniós j w step daleko, daleko, a tam, skd by
wzity. Poznaa wtedy dzielnego modzieca Ro-

mana, który, jak si dowiadujemy póniej, jest

sierot pozostaym po ksiciu Eustachym, a wy-

chowanym w niewiadomooi swego pochodzenia

i zaprawionym w rycerskim rzemiole przez

Michn. Zostaje on pod czujn opiek Elii, naj-

wierniejszego ,
najserdeczniejszego i wtajemni-

czonego we wszystko sugi ksicia Michny. Elia

odprowadza Helusi do swego pana — a tym

sposobem ksi, uznajc w tym zbiegu okoli-

cznoci sdy boe, widzi sw najdrosz jedy-

naczk, lecz dotrzymujc lubu, ojcostwa swego

przed ni nie wyjawia; a oddawszy j nanowo

opiece staruszków z Narymuntowicz, sam nj

now wyrusza wypraw, bo ycie jego to tru

ustawiczny, albo pokuta ostra, w której wszelki

choby najczystsza rado bya ju uchybieniei
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Sta on na czele nowego rycerstwa, które si

na Ukrainie wytworzyo

:

Na wschodnich kresach rzeczypospolitej —
Tak tajemniczych jeszcze i zagadek

Penych naówczas — w krainie zakrytej

Nieledwie cakiem jeszcze oczom wiata,

Rzeczy do wiary prawie niepodobne,

Kryjome, dziay si ju dugie lata...

Potencja nowa jaka i osobne

Jakie rycerstwo nieznanego znaku

Urosy nagle na dnieprowym niu;

One stra teraz dzieryy na szlakii

Czarn3'm i innych ; a tak wielka w Krzyu
Bya ich ufno i sia i mstwo,

e Ru nieszczsna odetchna nieco,

Jakby odwieczne ju teraz przeklestwo

Bóg zdj z tej ziemi, kdy czaszki wiec
Wród grzdy kwiatów—powstrzyma si z kar,

Przebagan owych rycerzy ofiar.

Ksi Michno czujnoci i mstwem od

wielu klsk kraj uchroni, wielu jecom wolno
powróci.

W czasie tych wypraw powróci z niewoli

Scibor. Mio Czerkieski Aminy, ukochanej przez

basz, stao i godno, z jak objawy mioci
z jednej strony, a wybuch gniewu — z drugiej,

wytrzyma Scibor, wyjednay mu swobod. "Wró-

ci on do kraju z wieci, e ksi Eustachy

yje, lecz e dla jego wyswobodzenia potrzeba

odnale szabl, któr cisn by w nurty Ja-
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horliku, by 8i pohacom nie dostaa. W ubio-

rze pielgrzymim, jednej powiciwszy si myli,

Scibor szuka przez kilka tygodni owej szabli,

ale napróno — dowiedzia si tylko, e ma j
Gdyk, kowal stepowy, pó-Tatar, pó-Rusin. D-c w te strony, zawadzi o Kamieniec, gdzie

si wanie odbywa wspaniay pogrzeb woje-

wody, W kociele spotka
,
po latach kilku-

nastu rozki, swoj Mary, która mu wiary do-

chowaa. Jej -to opowiedzia w prostych a wzru-

szajcych sowach swe dzieje — i tyle tylko

zabay^iwszy, ile opowie wymagaa, wyruszy
dalej na poszukiwanie owej szabli. U Gdyka ju
jej nie znalaz; wanie co wzili j od kowala

dwaj rycerze: Roman i Elia. Musia znów p-
dzi za nimi; gob, z pomysu Helusi, sta si
posem wieci, e s poszukiwani, i speni swoje

zadanie. Nie szabla wszake miaa wj^zwoli

Eustachego; dokonay tego starania niezmordo-

wanego, a zrcznego Ormianina Dermosa, brzyd-

kiego z ksztatów, ale piknego dusz.

Nie odrazu atoli wróciy stosunki do stanu,

normalnego. Banda opryszków, rozbita przez ry-

cerzy, napada i spalia Narymuntowicze i by-

aby porwaa Helusi, gdyby si nie zjawi w porj
Gdyk, ów kowal stepowy. Tymczasem raniony

w walce Elia umiera i przy mierci dla epokoju;

sumienia wyznaje ksiciu Eustachemu wtpli-

wo, czy Helusia jego jest córk; i ona bo-
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wiem Elii miaa córeczk w tym czasie co ksi-

i
zna Wasylia, a po napadzie hordy jedna tylko

ocalaa dziewczynka. Wtpliwo ta wprawia

ksicia Michn w sza straszny i dopiero po-

wrót "Wsylii z jassyru, za staraniem Dermosa,

pokój do duszy jego wlewa.

Cao przygód koczy si szczliwie. Ro-

man eni si z Helusi, cibor z wiern swoj
Mary; Wasylia osiada w klasztorze, a ksi
Michno wraca na swój niebezpieczny poste-

runek :

Kiedy niebiosa — mawia — si umiechn,
Bacz, czecze, z której grom znów godzi strony

W tw dusz biedn, a trudem statecznym,

W pokorze mocom zabiegaj przedwiecznym.

Wróci — przed hord na Szlak Czarny dotar,

Niejedn jeszcze z sieroc otar,

Niejednym jeszcze okry si wawrzynem.

Nim zoy gow — wiar sw a czynem

Stwierdziwszy cnot z cnót: usque ad finem.

Powane a czci grone sceny przeplataj

w tym poemacie od czasu do czasu zabawne

przygody Impana Sieniuty, garza i facecyoni-

sty, który przed zon uciek na Krym, gdzie

go, jak opowiada, królem obrano, ale mu si

to królowanie sprzykrzyo, poniewa musia wci
zrazy koskie jada na surowo, a gwiazdom

i socu czoem bi siedzc na ziemi „rozkra-

ikiem". Popltao mu si w gowie, straci ra-
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ohub lat, sdzi, e przybywa w czas na e

kcy — a nu go wybior w Polsce tak jak

w Krymie... Trafi! na panowanie Stefana Bato-

rego, a w dodatku, ona, która przez ten czas

wysza bya za ra i owdowiaa, wzi^a go,

w swoje obroty i ju go pewnie nie popuci do
mierci. Pocieszna figura Sieniuty ze swemi gar-

stwami i bujn fantazy, ale z dobrem w grun-

cie sercem rzuca janiejsze promienie na obr

peen surowej powagi i przyczynia si do uroz-

maicenia treci opowiadania.

Wtek Kniaziów lioyiiskidi^ jak ze streszcz

nia pozna mona, bogaty jest w wypadki i mo-
tywa dramatyczne—i mógby posuy za osnów
obszerniejszej ni obecnie powieci. Autor stre-

szcza si widocznie, bo zdawao mu si, e i tak

ju za duo na czasy dzisiejsze rymów napisa:

std poszo, e osnowa nie jest jednolicie roz-

snuta, e s w opowiadaniu pewne przerwy,

które trzeba byo zapeni krótk relacy za^

miast malowidem ; std te poszo, e postaci

jego do rzadko dziaaj wobec czytelnika,

a tym sposobem niezbyt silnie w pamici j^go

utkwi mog. A e Komorowski nie posiada

zdolnoci plastycznej w stopniu wyszym, wio
te figury jego raczej uczuciowo do nas prze-

mawiaj, ni jako w peni rozwinite charaktery.

Mimo te braki atoli tak duo jest poezyi

i w caoci utworu i w poszczególnych pomy-
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sach, e powie Komorowskiego bardzo mie
pozostawia wraenie i musi by poczytan za

najudatniejsz, jaka si w cigu trzydziestolecia

ukazaa. Autor jest artyst sowa; nie ma on

zapewne wielkiej atwoci w tworzeniu wierszy,

które pynnoci nie celuj, lecz majc smak wy-

tworny, pisze piknie i stara si o uwydatnienie

indywidualnoci swej w stylu.

Uczucia spoeozno-narodowe, oywiajc poet,

przejmuj nas szczer dla niego sympaty, a ustp

na str. 187 („O, wy narody dwa bratnie, serde-

czne") wykazuje dobitnie, jaka szlachetna d-
no piórem jego kierowaa.

Komorowski w zakoczeniu swego utworu

(w „podwiku") usprawiedliwia si wobec czy-

telników, ze im poemat i to tak duy ofiarowa,

a równoczenie wypowiada to zdanie, niewtpli-

wie prawdziwe, e poeta nawet przy najwi-

kszem si wyteniu nigdy nie wyda tego w zu-

penoci, co ma w sobie. „Gdzie kos jest —
powiada on — musi by i kwiecie". Szanujc
jak najbardziej kosy, a nawet z obaw spogl-

dajc na bawaty wród zboa, zbiera je przecie,

bo kwiaty umiowa, bo jest poet. licznie kreli

w kocu nasze pooenie

:

Nie u nas stroi si poecie w róe

!

W ptniczej szacie przej on ma manowiec.

Gdzieindziej — w biaym rodzi si marmurze
Myl, któr u nas spowija piaskowiec

;
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Gdzieindziej — puhar pieni .si; tu — krue
ez, nie kochaneli — poeta, lecz wdowiec

Spenia, a mio laur mu z cierni splata:

Królestwo nasze nie jest z tego wiata...

Spóczucie serdeczne, uznanie choby szczu-

pej garstki dla tak usposobionych dusz poety-

cznych jest dostateczn — w ich wasnem mnie-

maniu — nagrod; a jednak zasuguj one na

to; aeby ich utwory wicej byy czytane i po-

wszechniej ocenione.

Najnowsz prób z dziedziny epiki jest Borys,

ba a raczej powie „starosowiaska", napi-

sana przez J. T. z za Buga (Kraków, 1893).

Autorka, przed ogoszeniem tego utworu, znana

bya z kilku wierszy myl szlachetn nacecho-

wanych (w „yciu") oraz z powieci proz. Ta-

lent to przewanie uczuciowo refleksyjny, nie

rozporzdzajcy wielkim zasobem fantazyi pla-

stycznej, i nie bardzo dbajcy o realistyczne

uprawdopodobnienie sytuacyj i przemian we-

wntrznych. Idzie mu gównie o obudzenie pe-

wnego podniosego nastroju, o przedstawienie

szeregu uczu szlachetnych, o uwydatnienie ja-

kiej wielkiej porywajcej idei.

Waciwoci te w caej peni widniej w Bo-

rysie, Borys jest to modzieniec dacki, a jal

autorka za dawniejszymi historykami sdzi: s(

wiaski, wzity do niewoli przez Rzymian w czt

sie wyprawy cesarza Trajana. Modzieniec
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niepospolity; poznajemy go naprzód w tym or-

szaku, jaki szed za rydwanem cezara:

Rydwan tryumfatora otacza dokoa
Zwyciska jego les^ia. Brzmi gono wesoa.

Hulaszcza pie, do góry podnosz onierze
upy: bro i rynsztunki, sprzty i odziee,

Dalej ywe trofea — daccy id jece.

Chocia cikie fccuciy krpuj ich rce,

Lecz na twarze im spokój taki spad zowrogi,

Jakby wzgard cierpienia wyz;^ali bogi.

Pr/y nich dackie niewiasty, brzkajc w okowy,

Id cicho, bez paczu, lecz schyliwszy gowy.
Aby, ukrywszy lica w obfity wos zoty,

Mogy zuchwaych spojrze unikn sromoty.

A wród tumu tych jeców kroczy taka posta,

Co samemu zwyciscy, zda si, moe sprosta:

Syn królewski—wzniós gow ruchem takiej dumy,

Jakby to jego tryumf obchodziy tumy,

A ma zamiast korony na wyniosem czole

Straszn kres czerwon — mnych aureol,

I jemu twarz kamienym spokojem zmartwiaa.

Tylko w oczach si skupia sia ycia caa;

Zna z nich, e gdyby mona wzrokiem ciska gromy,

Nie byoby cezara — i legii — i Romy.

Borys dosta si jako niewolnik do domu
bogrttej patrycyuszki Flawii, wdowy po Domi-

pyanie, o rk której ubiega si Trajan. Flawia

szlachetn bya, lecz dumn; zwtpienie i o da-

wnych bogach i o moliwoci szczcia zatru-

wao jej dusz. Trajan a prosia o zwok co do

wego postanowienia; a Borysa, który z waciw
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naturom pierwotnym obcesowoci mio jej

swoj wyzna, zgromia wzrokiem i sowem, lecz

dumnych jego wjTazów wysuciaa z podziwem.

"W duszy jej walczj^y dawne przywyknienia z no-

wo budzcem si uczuciem, którego sama przed

sob okreli nie umiaa czy nie chciaa. Tym-
czasem przez sug swoj, chrzecijank, zazna-

jomia si z katakumbami i z wyznawcami wiary

nowej. Przemówia ta wiara do jej zwtpiaego
serca; Flawia zostaa chrzecijank. Wówczas
dumy jej nie razia ju mio Borysa, lecz rki
mu swej odda nie chciaa, bo nowa wiara nie

pozwalaa jej czy si z czowiekiem dysz-

cym chci zemsty. Wyzwolia Borysa, który

z bólem gbokim powiedzie sobie musia w re-

zygnacyi

:

Kapan wielkiej idei samotnym 1y musi

I rk sobie nie pta warkoczy acuchem
I tak by sercem wolny, jak jest wolny duchem.

Flawia odrzucia rk Trajana — a jako chrze

cijanka, poniosa mier mczesk. Borys z nie-

wygasem w duszy wspomnieniem o niej wróci

do swojej ojczyzny, by myle o zemcie nad

Rzymem. By zado uczyni yczeniu swej ma-

tki, zalubia oddawna sobie przeznaczon Rzepk,
dziewczyn zdrpw, mia i pen powicenia,

która wiedzc, e pami Flawii w duszy Bo-

rysa zostanie na zawsze, zgodzia si zajmowa
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i w jego sercu drugie miejsce, byle tylko moga
I troszczy si^ o jego zdrowie i cao.

W Dacyi róne byy stronnictwa; znajdowali

( si ju wychodli, którzy radzili pogodzi si
z losem i podda Rzymowi; byli te modzi, go-

1 towi walczy do ostatniej krwi kropli. Na ich

czele Borys odnosi wietne zwycistwo nad legio-

nem rzymskim, ale przewidujc, e dugo w Da-

cyi utrzyma si niepodobna, bo coraz to nowe
wojska rzymskie napywa bd, ostatecznie da
si nakoni do przewodniczenia wychodztwu,

by za Karpatami nowej poszuka ojczyzny. Gdy
ostatni z tumu przeby rzek graniczn, Borys

poegna swój lud i pozosta sam z glarzem
i on, która niczem zachwia si nie daa w po-

stanowieniu towarzyszeniamowi wszdzie, gdzie

on si zwróci. Bohater kaza obojgu stan na

wzgórzu, a sam poszed w stron wwozu, któ-

rym kroczy legion rzymski — dla stoczenia

z nim boju! Poleg, w ostatniej jeszcze chwili

mówic o Flawii. Ciao jego wedug obrzdku
zoy glarz z wdow na stosie, a gdy miano

go podpali. Rzepka przypomniaa obyczaj stary,

e wdowy bezdzietne pony na stosie mow-
skim i rzeka

:

Ja take dziatek nie mam—wic niech duch mój wzici
Tam— do niego— gdzie w jakiej gwiedzistej przestrzeni

Stoi jasna i pikna jego nowa chata.

Któ mu j wybieli? kto j pozamiata?

POECI P0L8C» 28



— 434 —

Kto roznieci ognisko w zimowe wieczory?

Ona [tj. Flawiaj bdzie z nim wiodJa pikne rozhowory,

Z zaoonemi siadszy za stoem rkami —
I oboje nie dadz sobie rady sami,

Bo oni nie do takiej sposobni roboty,

Wic ja im bd w czasz nalewa miód zoty...

A on mi czasem za to pogadzi po twarzy —
I rad bdzie, em przysza... Wic id, wic piesz!.

Jakbym go ju witaa.

I ta prosta, ofiarna Rzepka wesza na stos,

który podpali glarz, wiedzcy, „e nie wszy-

stko przepada, co znika, e mier porodzi

moe niemiertelne dzieo"...

Grlarz wróci do swego ludu, by go po-

krzepi, by go natchn czci dla bohatera,

i wyjani znaczenie ofiary przeze zoonej,

a zarazem by da wskazówk na przyszo.
Wic piewa:

Ci, co drzemic zasklepieni skorup limacz,
Wspólnym bólem nie bolej, wspóln z nie pacz,
Których myl tak nizko lata, peza tak pomau.
e uniesie nie zrozumie, nie pojmie zapau,

Nie powtórzy adnem echem w zimnej piersi trupiej

Dni ubiegych szczku, jku — ci s gupi! gupi!

Ci, co schodz z miar-wag do wieej mogiy,
Bada, czy rozpaczy czyny rozwanymi byy,
I czy gowa bohaterska, idc pod miecz kata.

Obliczaa, jaki z tego bdzie zysk lub strata;

Ci, co cnocie uwaczajc — pochlebiaj zbrodni.

Ci, co gupstwem zw mczestwo— wyrodni ! wyrodni
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pto wita! to dzie wnijcia w progi nowej ery;

Komu zdoby praw do ycia nie dano elazem,

Ten je wemie si pracy rk splecionych razem:

Smok ma siedem bów potnych, ale niema ducha

;

Musi zgni bezduszne ciao — nasza w tern otucha,

Zgin gnuny Med, Pers dziki — zgin i Rzymianie!...

Nie wszystko uwydatniem, coby w Borysie

zaakcentowa naleao pod wzgldem spoe-

bznym; w kadym razie myl zasadnicza, czczca

ide powicenia, lecz wskazujca jednoczenie

potrzeb pracy, wynika ze streszczenia powy-
szego sama przez si.

Pod wzgldem artystycznym nie plastyka

postaci i scen, lecz uczucie przeniknite myl
gtanowi stron siln tego utworu tak samo jak

wszystkich prawie prób epicznych, znanych nam
z ostatnich trzydziestu lat rozwoju poezyi na-

szej. Plastycy zwrócili si do prozy; w wierszach

panuje liryzm.

28*
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XYIII Najmodsi

Wród najmodszego pokolenia poetów, któr*

przyszo na wiat mniej wicej okoo r. 186(

i wychowywao si ju wobec iase pracy org

nicznej i poddawania uczu narodowych kon-

troli rozsdku, powstaa niech do tych has

które, jak si zdawao, nie przyniosy adn
naprawd dodatniego wyniku. Wskutek naturi

nego oddziaywania przeciwko bezporednio p
przedzajcemu prdowi powsta zwrot do has..

wielkiej epoki romantycznej , uwielbienie dla

potnego uczucia, dla niekieznanej poszeptami

chodnego zastanowienia fantazyi, walka z po-

gldami oportunistycznymi, pogarda dla wszel-

kiego rodzaju sualstwa.

Konopnicka, niezmiernie wraliwa na wszy-

stkie wiee objawy ycia, w 3-ej seryi Poezyj

swoich przedstawia je po swojemu; a modzi

poeci zwrócili si z wymówk do przewodników

spoeczestwa, e oni zatamowali przypyw za-
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pau, wystudzili serca, w dobrobycie materyal-

nyin kazali szuka zadowolenia. W tym duchu

przemówi bezimienny autor Bo starszego poho-

lenia ; w tym duchu równie, z wikszym tylko

talentem sowa, pisa Franciszek H. Nowicki

(„Poezye" 1891, Lwów) swoje „pieni czasu",

a mianowicie: My, Apoteoza, Na przednówku^ Spar-

takus^ Co nam wolno, ebrak. piewa tu midzy
innymi

:

Có nam zostao?... ruiny, zwaliska,

Niewiara w wszystko, a nawet w niewiar,

ycia bez celu puste, bdne koa,

I to szyderstwo, co lodem przyciska

Dwudziestoletnie nasze serca stare.

Dwudziestoletnie zmczone ju czoa.

Dzi modo ziewa u bramy ywota.
Taka rozumna, zgrzybiaa, znudzona —
Zgaszono przed ni blask wszystkich gwiazd dawnych,
Kac jej wierzy tylko w gwiazd — zota
I przyduszono wszystkie ary ona
Popioem naszych mogilników sawnych.

I szuka witu poeta „na niebie marzenia",

woajc za Mickiewiczem: „Modoci! podaj nam
skrzyda!"

Nie wszyscy poeci modszego pokolenia w ten

tylko ton uderzaj, ale u wszystkich widzimy
pragnienie, eby poezya, zapa, uniesienie na-

nowo zawadny sercami ; u wszystkich wyra-
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chowanie, krótkowidzcy „rozsdek", wyzibie-

nie serc znajduj potpiajce siowa.

W poniszych szkicach chciabym uwydatn.

najwaniejsze cechy twórczoci poetów najnf

wszej doby.

1.

Zenon Przesmycki (Miriam), prawnik ze stu-

dyów fachowych , zapalony wielbiciel „sztuki

czystej", z pocztku dal si pozna gównie jako

najzdolniejszy z tómaczów znakomitego poety

Czech Yrchlickiego, który imponowa mu i roz-

legoci obejmowanych przez siebie widnokr-
gów duchowych i wykoczeniem formy. To te
i w oryginalnych utworach Miriama, których

zbiór wyszed dopiero w r. 1893 w Krakowie

p. n. „Z czary modoci, liryczny pamitnik duszy

1881— 1891" — obok wpywu wielkich wieszczów

narodowych zna take silny wpyw poety cze-

skiego. Od niego mianowicie przej Przesmycki

zamiowanie do zatapiania si w zagadnieniach filo-

ficznych, nurtujcych dusz spóczesnego poko-

lenia we wszystkich ucywilizowanych spoecze-
twach.

Zdaje si nawet, e pomimo uwielbienia dli

hasa „sztuki czystej", pomimo solidaryzowani*

si z symbolistami belgijskimi, którzy pragr

zniesienia „supremacyi myli nad sowem", Mi?
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riam oddawa pierwszestwo rozwadze i refleksy!

nad bezporedniem uczuciem.

„Liryczny pamitnik duszy" jego prócz pro-

logu i epilogu skada si z trzech czci, któ-

rych napisy zostaj w cisym zwizku z tytu-

em ogólnym zbioru jego wierszy. W „czarze

modoci" znajdowa najprzód mody poeta same

„upojenia", potem doszuka si w niej „mtów",

a wreszcie pod wpywem rozmyla nad sob
i wiatem doszed do „pojednania".

Na czeme polegay upojenia poety? Po in-

nych sdzc, monaby mniema, ze na mioci.

Nie brak jej co prawda w utworach Miriama,

ale nie ona wywoaa najpikniejsze jego na-

tchnienia, nie ona zaja najwicej miejsca wzbie-

rze jego poezyj, nie ona na pierwszy plan przez

autora wysunit zostaa. Najliczniejsze poezye

w dziale „upoje" powicone s wraeniom,

jakich doznawa poeta od widoków i zjawisk

natury, odczuwanych subtelnie i szczerze. Wscho-

dy i zachody soca, ranki i wieczory, ksiyc
i gwiazdy; góry i doliny, stepy i morze, parowy

i szczyty przesuwaj si przed nami przepu-

szczone przez pryzmat entuzyastycznego uspo-

sobienia poety. Jest w tych obrazkach bardzo

duo poezyi ksztatów, barw i uczucia. Obrazek

jednego wieczoru w górach da pozna czytel-

nikom zalety tej strony twórczoci Miriama:
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Noc letnia zwolna spuszcza swój perowy
Zawój na góry.

W dolinach mrok
Dawno panuje — tylko szczytów gowy

W wiecach z purpury,

Jak signie wzrok.

Z poonin wiater niesie zapach siana.

Sycha z oddali

Dzwoneczki stad

1 gos ligawki. Ziemia mg zalana.

Pod szmery fali

Zasypia wiat.

I cicha wszystko. pi w cieniach podgórza,

pi mchy, paprocie,

pi ciemny bór.

Ziemia w spokoju bez granic si nurza.

Czasem w przelocie

Lni gwiazda z chmur.

Ciemno, milczenie. Wród tej wielkiej ciszy

Wytam ucho

W przestwór, w dal,

I pier ma dziwnym niepokojem dyszy...

Lecz martwo, gucho —
I w sercu al...

Mio i mniej miejsca zajmuje i nie tak adnie

jak widoki natury zostaa przez Miriama przedsta-

wiona. Takicli pieni, w którychby poeta wprost

od siebie, swoje wasne wypiewywa zachwyty,

rozkosze i smutki jest nadzwyczaj mao (Gwia-
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zdy, Elegia jesienna)^ czciej daleko lubi on

przedmiotowo traktowa temat mioci, czy to

malujc stan duszy wygnanych z raju Adama
i Ewy, gdy im „pierwsze dzieci" si urodzio,

czy w adnych tercynach rozsnuwajc podanie

o Francesce i Paolu, czy wogóle mówic o wszech-

potdze mioci. Rozszerza te zakres, mioci
dwojga osób objty, i przechodzi do malowania

znaczenia mioci w yciu spoecznem (Zdao mi

si, Frometeiisz, Szumy drzew, Pie wiosenna, Za-

klci rycerze). Najbardziej znamienn w tej kate-

goryi pieni jest ta, która nosi napis Galileu-

szowski: eppur si muove, powoujca do ycia

i dziaania, tchnca nadziej i wlewajca otuch
w serca:

Nie ebra aski zami
Nie ka u obcych nóg;

Wystarczym sobie sami

Praca — nasz pierwszy Bóg!

Przeklci, którzy jcz
1 paka ucz gmin,

I sieci snów pajcz
Zastpi myl czyn.

Przeklci, co w przeszoci

Jedynie ton Iz,

Co zapa kln modoci,
I postp wstrzyma chc!
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Nic w miejscu sta nie moe,
Wci naprzód biegnie wiat ;

Dzi inne wiec zorze,

I inny znak nam pad.

Cierpliwej pracy wielkiej

Dzi na nas przyszed dzia,

Musim by jak kropelki,

Co obi gazy ska.

Pod tym sztandarem wszyscy

Zczmy si w jeden lud,

Wielcy i mali, nizcy,

A ujrzym jutrzni wschód.

Te pene zapau okrzyki, jakie w „upojeniu'-

wygasza poeta, cichn, a nastpnie przechodz

w „ton pospny, tchncy ez gorycz", gdy

„mty w puharze" zostay. Wyzibienie uczu,

zobojtnienie, mara zwtpie i pessymizmu opa-

nowuje dusz, gdy poeta rozwaa ycie spócze-

sne, które mu si przedstawia jako olbrzymie

wito rzezi i mordów, gdy si przyglda dro-

dze ludzkoci, okrytej mrokiem czarnej, wiecznej

nocy, gdy plemi swoje widzi przekltem. Ta-

kie uczucia pene bólu dwicz w wierszach:

Na progu ycia, W co wierzy, Quo?, Ród Tan-

iaa, We mgach, Simmung, Ksiyc, Bez jutra.

W wierszu p. t. Wspóczesnym wyraa Miriamj

swoje gbokie spóczucie dla tego tumu zw-j
tpiaego, który nie wie co pocz, w jak iój
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drog — i szuka chwili zapomnienia w powsze-

dnim szumie rozrywek lub w wybrykach i or-

giach. Zudzenia dawne pierzchy, pogo za

prawd wyczerpaa siy, jak glina krucha pkaj
ksztaty wymarzone, sceptycyzm woa cynicznie,

e dobro, powicenie, mio „form jeno sów
jest star", a ludzko — „plemieniem maryo-

netek", e wszystko przemija jak kwiecie polne,

a czy si odyje lepsz sw poow, niewiadomo.

Wic mówi do tego tumu:

Ja si nie dziwi, e spogldasz smutnie,

Bratni mi tumie, w przyszo tajemnicz;

Ja si nie dziwi, e jcz pokutnie

Twe usta, albo blunierstwy w dal krzycz...

Spóczujc atoli „pospnemu tumowi", nie

pozostaje Miriam na stanowisku biernem alu
i cierpienia, lecz w „Pojednaniu" dy do zhar-

monizowania rozdwików wewntrznych i do

pogodniejszego pogldu na ycie. Nie dokonywa

tego pojednania jak Asnyk przez wycignicie

z samych prawd naukowych pewnej wskazówki

postpowania na przyszo, lecz jak Konopnicka

w uczuciu i nakazujcej potrzebie dziaania znaj-

duje pobudk do wypowiedzenia sów otuchy.

„Czy i miej nadziej!" — oto jego dewiza.

Dusza z natury swojej dy do wiata i nie po-

wstrzyma jej trwoga strat adnych. Zudzenia

dawne pierzchy — ale nowych mimo to nie
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wyrzeknie si^ ona; jak mara szczcia drog
byJa, tak drogim jest równie „ból wiadomoci".

(Rozmowa z dusz). Tsknotom bez koca po-

trzeba obszarów bez kresu

:

Cho wiecznie godna dusz dza palca,

Cho ród zwtpienia wci bdzim oparów.

wiat coraz nowych oglda Ikarów.

Duch rwie si w bezmiar, cho los w proch go strca.

(Metafizyka).

"W odrodzeniu zwtpiaych i znuonych dusz

Miriam susznie przypisuje wielk rol poezyi,

która do nowych lotów podnieci potrafi

:

O, pieni, karz i sd, grzmij w serca strupieszaJe,

Mojesza lask bd i tward rozbij skal;

Niech feniks natchnie znów z popioów zimnych wzici

I gwiazd wielkich snów lni dugi cig stuleci!

To te wielbic geniusz Mickiewicza w wie-

tnej Kanconie na przeniesienie jego prochów,

wyraa gorce pragnienie, aeby z tymi popio-

ami wieszcza wróci nam „ducha pomienisty

wschód'', w witym ogniu, dedykowanym Orze-

szkowej, skada cze tym, co ar w duszach

podtrzymuj, nawet ofiar ycia wasnego, a Bra-

ciom poetom w 3 przelicznych sonetach kae na-

bra ufnoci w siebie, zawierzy sercu, sia

mio , wiato , bo serce jedynie si ostao

„w tym strasznym wierze i marze rozgromi".
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A choby wiecznie byo niezbadanem

I niepojtem cichych przeczu dzieckiem —
Wszake byt cay tajni oceanem —

Wic ze zwtpieniem bojujc zdradzieckiem,

Uderzmy w serca, kdy ono panem,

Rozpogodzeniem ludy pójmy greckiem!

Niesusznie tylko i niewaciwie, Miriam, idc

za krzykami wsteczników, przypisuje wiedzy

ozibienie serc i wygnanie natchnie w wierszu

p. fc. Wrogom poezyi. Wiedza prawdziwa nigdy

nie lekcewaya ani uczucia, ani twórczoci poe-

tyckiej ; wrogami poezyi byli tylko fanatycy

nauki powierzchownej i bezmylne tumy „oga-

dzone", zmieniajce pojcia wedug mody, zaró-

wno skonne do uznania prawdy pozytywizmu

jak spirytyzmu. To te, to co mówi Miriam

w trzecim ustpie tego wiersza o czcicielach

zotego cielca, w zupenoci podpisa mona, za-

strzegajc si przeciwko mylowemu poczeniu
tych czcicieli ze zwolennikami wiedzy i nauki.

Wiedza uznawaa i uznaje potrzeb rozwijania

wszystkich potg ducha, nie moe zatem wyklu-

cza tych, które do najbardziej wpywowych
nale: fantazyi i uczucia. Poeci te nie powinni

wrogo wystpowa przeciwko nauce, chocia

bardzo susznie zrobi, gdy pytko i powierz-

chowno w posugiwaniu si jej hasami sma-

ga bd, jak to zrobi Asnyk.

Miriam nadzwyczaj wysoko stawia form
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w poezyi, Wytwomo wyraenia, dwiczno
wiersza, rym doskonay, budow zwrotek sub-

teln, raniej czsto uywan — jako naczj-nie

pikne, w którem myl i uczucie maj si uka-

za czytelnikowi, za rzecz nieodbicie potrzebn
z ca wiadomoci poczytuje. adnie to wy-

powiada, mówic o formie sonetu

:

W ten puhar drogocenny, a drobny rozmiary,

By pospolitym pynem nie pokala czary,

A pijcego drobn upoi kropelk

Przystoi win wystaych dusz la ju sam
Tre najgbsz serc, mózgów, wntrznie jak

[wiat wielk,

By djament-duch za formy zot wieci bram.

O t „zot bram formy" dba wielce Mi-

riam i prócz wielu ksztatów wierszowych, jakie

poprzedni poeci do naszej literatury wprowa-

dzili, mianowicie za wielki wirtuoz Faleski,

doda jeszcze jeden, u nas, o ile wiem, dotych-

czas nieuywany, mianowicie rondeau. Ksztatu

tego nie znajdujemy w zbiorze „Z czary mo-
doci", lecz go widzimy w Bondach smtnych

drukowanych r. 1894 w Ateneum (t. II.), Jest

to zwrotka, skadajca si z trzynastu wierszy,

rozdzielonych na dwie, trzy lub cztery mniejsze

czstki, z których kada dwa tylko ma rymy;

w 9-tym i 13-ym wraca cay pierwszy, lub przy-

najmniej jego cz pocztkowa, jako refrain.
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Dla przykadu przytaczam jedno rondo , cha-

rakteryzujce zarazem sposób, w jaki Miriam for-

m t pojmuje:

Rondo, jak brylant pod socem, byska.

Jak wita Gralu z opali miska,

Tcz, barw i wiate mieni si zorz,

A nie jest piewcy cik obro.
Lecz podem tajnych mocy igrzyska,

Rzucam rym naksztat greckiego dyska;

Sam wraca, w myli gwatem si wciska,

Skada si w strofy, a strofy tworz
Rondo.

Eolska gdba! dla dum koyska!

Có mi symplistów urgowiska?...

W krge kielichy kwiaty si mno.
Kolisto usta w caus si zo,
Kolistym rytmem samo wytryska

Rondo.

Jak z tego malekiego utworu widzie ju
mona, Miriam, lubo wada po mistrzowsku ry-

mami, czuje potrzeb niezwykych, wyszukanych

I wyrae, które objanie dla pospolitych czytel-

ników wymagaj. Niewtpliwie wypracowuje on
i swoje utwory jak cacka rzebiarz, mao dbajc
o urgowiska „symplistów" t. j. zwolenników

prostoty wyraenia...
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Temperament namitny, uczuciowo silna,

fantazja lotna, jzyk i wiersz podatny do wy-

raania najrónorodniejszych wzrusze i ich od-

cieni — oto gówne cechy poezyi Kazimierza

Tetmajera.

Naturalnie z pocztku nie wystpoway one

wyrazicie, poniewa umys poety zostawa pod

wpywem wzorów romantycznych i otoczenia.

Najdawniejszy znany mi jego utwór, fantazya

llla^ wydana pod pseudonimem Kazimierza Prze-

rwy w Krakowie r. 1886, byo to do udatne

naladowanie Anhellego pod wzgldem stylu

i tonu. W fantazyjnych dziejach Gryfa, Sokoa
i Uli (gwiazdy przewodniej kraju) dawa mo-
dziutki autor, w sowach penych prostoty i me-

lancholii, rady narodowi, eby kocha, ufa, mia
wytrwanie i unika stronnictw. Uczucia tu wy-

raone s szlachetne i pikne ; myli, lubo nie

nowe, nale do dziedziny tych, które cigle

przypomina warto. Wad tej „fantazyi" bya
ogólnikowo co do treci, a dobrze zapóniony

romantyzm co do formy. Chcc przemówi do

dzisiejszego ogóu, potrzeba i wyraniej i retd-

niej zarówno zastanawia si nad rzeczami, jal

nie mniej przedstawia je czytelnikom. e autoi

pragn krzepi siy ufnoci i nadziej, to p(

chwali tylko mona; e chciaby widzie wszy-
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stkie klasy zjednoczone w deniu i pracy

wspólnej , to równie w zasadzie dobr jest

rzecz; ale e marzycielskim tonem przema-

wia, to mu mniejsz liczb suchaczów pozyska

mogo.
Temperament namitny przejawi si dopiero

w nastpnym utworze modego poety, w AUe-

goryi^ wydanej w Krakowie r. 1887 nakadem
grona modziey akademickiej. Wartkim a gor-

cym strumieniem wiersza pynie tu alegory-

czne opowiadanie o mioci chopa i piknej jak

wolno dziewczyny, których rozczya brutalna

i urgajca si ze skrpowanej woli nieszczli-

wych potga jakiego wadcy, ogarnitego sza-

em dzy zmysowej na widok uroczego ciaa.

Chop przedar si wprawdzie do komnat ksi-

cia i sowa wzgardy mu wypowiedzia, lecz zwi-
zany musia patrze, jak w oczach jego ukochana

przeze odarta z szat musiaa by narzdziem

rozkoszy tyrana. Kiedy j ksi nastpnie przy-

prowadzi pod wie, w której znajdowa si

jej ukochany, ona chcc pokaza, e duchem

zawsze bya przy nim, a gwaciciela nienawidzia,

wydara temu sztylet i zabia go na mier
a póniej siebie, gdy nie miaa nadziei skru-

szenia wizów kochanka. Ten wanie kochanek

w ostatnich chwilach modego ycia opowiada

te pospne dzieje

:

POECI POLSCY -^y
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Chciaem si zabi — nie miaem pod rk
Nic, nic! Wic kraty zimne gryzem szczk
I darem domi, by dosta pugina,

Co tkwi w jej piersi, lecz si nie rozgina

Prt kuty z stali — wic rozpacz zdjty

Rozpdziem si, com jeszcze mia mocy,

I uderzyem gow w mur przeklty

I potem nie wiem ju, co do tej nocy

Ze mn si dziao...

Umart niebawem i pochowany zosta w gó-

rach obok ukochanej. Ca t fantastyczn opo-

wie, wzorowan widocznie na Byronie, a nie

pozbawion epizodów wysoce dramatycznych

i drastycznych, znamionuje nastrój gorczkowy,

poczony z hamowanymi wybuchami przeciwko

oportunizmowi i serwilizmowi. Szczliwie prze-

prowadzon nazwa allegoryi tej niepodobna,^

a pod wzgldem formalnym, lubo duo jest tu

siy, znajduje si take dosy nierytmicznych.

i niepoprawnych pocze.
Nuta gówna, mj^l zasadnicza, jak po-

znalimy w Illi^ a zwaszcza w Allegoryi,

dwiczaa jeszcze nastpnie w wierszach odJ

znaczonych na konkursie : Ku uczczeniu pa-

mici Adama Mickiewicza, Ku uczczeniu parnie

J. I. Kraszewskiego, Z okolicznoci sprowadzeni

zwok A. Mickiewicza i kilku innych jako t<

Nie, — nie haba to jeszcze, Cienie, Foeci idealit

i t. p. Tu spotykamy siln wiar w przyszo
zagrzewanie do czynu w najszerszem znaczeni^
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tego wyrazu
;
gdy „wtpi — to ka czy-

nom kres".

Ale ta otucha, ta pewno janiejszych dni

w przyszoci, jak poeta chcia wla w innych,

nie bya najgbszym i istotnym nastrojem wa-
snego jego ducha. Przewana cz utworów za-

wartych w dwu dotychczasowych zbiorach „Poe-

zyj" Tetmajera (Kraków 1891 i 1894) jest wy-
razem chwiejnoci, zwtpienia, sceptycyzmu —
albo szau upojenia zmysowego. Owo tedy na-

woywanie do dziaania musi nam si przedstawi

jako mowa uroczystoci chwili i przedmiotu

spowodowana, nie za jako gbokie, na codzie
wystarczy i rozciga si majce przekonanie.

Poeta, co drwic z wszelkich idei (I, 69), ma
jedno tylko wierne pragnienie:

Nirwany, której nic ju nie zaboli,

Nic nie ucieszy, w której si powoli

Przechodzi ze snów cichych w nieistnienie—

albo nie moe na seryo i szczerze budzi innych

do dziaania, albo te le, nietrafnie wyraa
swoje chwilowe przygnbienie „wiecznem" je

mianujc. W jednym wierszu (II, 106) tak okre-

la poeta tre swej duszy

:

Melancholia, tsknota, smutek, zniechcenie

S treci naojej duszy... Z skrzydly zamanem
Myl ma, zamiast powietrzne przerzyna bezdenie,

Wóczy si, jak zbarczone órawie, po ziemi.

^29*
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Có, e zrywa si czasem i wylatuje w gór
Z smutnym krzykiem tsknoty do sfer, kdy soce

Nie mione wyziewami ziemi, jasno gore

I gdzie szumi oboki z wiatrami lecce?.,.

Zamane skrzyda lecie nie zdoaj dugo.

Myl spada i pier rani o gazów krawdzie,

I znów wlecze, znaczc krwi czerwon strug

lady swej ziemskiej drogi i tak zawsze bdzie.

Moe to przedwczesna wróba, gdy poeta,

cho pisze Hymn do Nirwany (II, 45), to umie-

szcza, zaraz obok wspaniay Hymn do mioci

(II, 47), a w bardzo wielu innych wierszach znaj-

duje bodaj chwilowe ukojenie czy to w kocha-

niu, czy w widokach przyrody, czy w sztuce.

Rozumiemy poet i spóczujemy z nim, gdy

w wierszu p. t. Dzi maluje przyczyny ogólnego

znuenia dusz modych:

Dawniej si trzeba byo zuy, przey.
By przesta kocha, podziwia i wierzy;

Dzi — pierwsze nasze myli s zwtpieniem.

Nud, szyderstwem, wstrtem i przeczeniem.

Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,

Cudzyci dowiadcze majc pen gow.
Choby nam dano skrzyda Ikarowe,

Nie mielibymy do lotu odwagi.

My nie tracimy nic, bomy odrazu

Nic nie przynieli — i tylko nam bywa
Tak le, e na ze takie brak wyrazu,

A serce pka w nas i we krwi pywa.
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Nie mamy mu równie za grzech przeciw-

spoeczny, gdy pragnc ideau, rozpatruje hasa

popatne wród cywilizowanej tuszczy i nie

znajduje adnego, któreby si osta mogo wo-

bec rzeczywistego stanu rzeczy, widzianego przez

pryzmat wielkich pragnie, i wielkich de.
(Koniec wieku II, 16); taki bowiem krzyk na-

mitny wyszego umysu wiadczy o szlachetnym

gruncie duszy. Nie oburza te nas poeta, gdy

mówi (II, 146):

Nadmiar wstrtu do ycia codziennej podoci
Jest mi chlebem i wod, co truj i dusz;

Nie mam ju w sercu adnej aski i mioci,
Grardz i nienawidz ca moj dusz.

Gardz i nienawidz gdybym dzi z tej ziemi

Odchodzi, w wiat pospny patrzc zagrobowy;

Odchodzibym z oczyma jako stal zimnemi.

Nie odwracajc nawet raz ostatni gowy...

Ale nie moemy mu wtórowa, gdy pragnie-

nie rozkoszy poczytuje za jedyne, jakie mu po-

zostao, bo rozkosz taka, o jakiej mówi, mica
myli, gnca energi, nie podnosi i nie uszla-

chetnia, lecz zbydlca. Duch poety wart jest

czego lepszego, ni sam mówi o sobie. Niew-
tpliwie, mie wiadomo „bezmocy" swej woli

jest jedn z najokropniejszych katuszy ycia,

lecz zatonicie w bagnie rozkoszy nie jest prze-

cie zwycistwem ducha, .tylko jego upodleniem.
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Poeta pojmuje denia szlachetniejsze i ku nim

rwaby si ca si, gdyby móg by pewnym,

e one urzeczywistni dadz si odrazu i wielkie

osign rezultaty. Zdaje si, e go ra gównie
drobne wyniki pracy powolnej, nie za sama

praca. Powiada on-

ycie — to zwyke ycie ciche, szare, —
Kiedy mnie w swoje chwycio ramiona,

Jak wampir, z duszy mej wyssao wiar,

T krew, bez której dusza schnie i kona.

Nie ow wiar dziecka, co si z trwogi

Przed mciwem bóstwem w modach w prochu ciele.

Lecz t, co kae wierzy w dobre bogi,

W olbrzymim ycia wadnce kociele.

Mona jednak mie nadziej, e targanie si

wewntrzne poety, wywoane ciasnot szranków,

wród których y i tworzy mu przyszo, strac

swój ostry charakter, dozwalajc si przedosta

na jaw spokojniejszemu i pogodniejszemu uspo-

sobieniu.

Jak dotd, Tetmajer najpikniejsze stworzy

rzeczy w tonie ponurym, pessymistycznym, umie-

jc nada jednostajnemu na pozór nastrojowi

tyle rónorodnych odcieni, e czytajc jego „Za-

mylenia", lub „Preludya", lub „wiersze róne",

nie czujemy jeszcze znuenia, a w stanie wa-
snej duszy odnajdujemy chwile, których jego poe-

zye s wietnem, penem jdrnoci odtworzeniem.
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Z „wierszy rónych" warto odznaczy szereg

tych, które poeta powieci odmalowaniu pi-

knoci „rodzinnych" Tatr swoich, do których

wci czuje tsknot. W pierwszej seryi pomie-

ci : Morskie Oko, %Schnca limba, Limba, Burza,

mgy nocne, Rozczaroicanie, Pozdrowienie; w drugim:

Widok ze winicy do doliny Wierchcichej, W Bia-

iem, W lesie, O zmroku, Przy Morskiem Oku,

W turniach, Melodya mgie nocnych, Na y,elaznej

drodze^ pod reglami. Poeta silnie odczuwa róno-

rodne piknoci widoków górskich i po Asnyku

jest niewtpliwie najlepszym ich malarzem; ale

smutek nie opu,szcza go i tataj. On wyszukuje

nie zwyke i najczstsze, lecz wstrzsajce albo

dziwem przejmujce obrazy, aeby je dostroi

do swego usposobienia. Tonie przepaciste, bu-

rze, limby samotne — oto umiowane przeze

temata. Znajduj si jednake i tutaj urocze,

eteryczne obrazy, wiadczce, e poeta z sub-

telnem poczuciem artystycznem , z dusz nie-

zmiernie wraliw umie patrze na zjawiska

przyrody dla nich samych, a najpikniejszym

w tym kierunku utworem jest

Melodya mgie nocnych. -

(Nad czarnym Stawem Gsienicowym).

Cicho, cicho, nie budmy picej wody w kotlinie,

Lekko z wiatrem plsajmy po przestworów gbinie...
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Okrcajmy si wstg naokoo ksiyca,
Co nam ciaa przerocze tcz blasków nasyca,

I wchaniajmy potoków szmer, co ton w jeziorze,

I limb szumy powiewne i w smrekowym szept borze,

Pijmy kwiatów wo rzew, co na zboczach gór kwitn.

Dwiczne, barwne i wonne w to wzlatujmy bkitn.
Cicho, cicho, nie budmy picej wody w kotlinie.

Lekko z wiatrem plsajmy po przestworów gbinie...

Oto gwiazd, co spada, lemy chwyci w ramiona.

Lemy, lemy j egna, zanim spadnie i skona,

Puchem mlecza si bawmy i my bon przezrocza

I sów pierzem puszystem, co w powietrzu krg tocz,

Nietoperza cigajmy, co po cichu tak leci,

Jak my same, i w nike oplatajmy go sieci,

Z szczytu na szczyt przerzumy si, jak mosty wiszce.

Gwiazd promienie przybij do ska mostów tych koce,

A wiatr na nich na chwil uciszony odpocznie.

Nim je zerwie i w plsy znów pogoni nas skocznie...

Kto takie melodye tworzy potrafi, ten jest

prawdziwym poet, który wyrobi sobie narz-

dzie do wypowiedzenia swych wrae i uczu'

w sposób najdoskonalszy.

Wiksze utwory, na tle ycia góralskiego]

przez Tetmajera osnute, nie posiadaj takich za-

let jak jego liryczne obrazki. Zarówno Fiei^

o Jasku rozbójniku^ jak List Hanusi, który, jal

objania poeta, jest wyjtkiem z epicznego poe^

matu na tle podhalaskiem, o tyle tylko wacl
wie s interesujce, e utrzymane zostay w swyi

charakterze góralskim zarówno w rodzaju myl
i uczu, jak i ich wyraenia za pomoc sowj



— 457 —

Nie zdaje mi si jednak, aeby poemat epiczny

w tym stylu cay napisany móg naprawd ro-

bi wraenie estetyczne. Mimowoli pewien od-

cie komiczny z powodu form jzykowych, do

których ucho uksztaconego ogóu nie przywyko,

bdzie psu najrzewniejsze miejsca. Wemy np.

z Listu Hanusi jeden ustp: '

Gowa mi boli, serdecka nie cuj
zy ino syko z ocu mi si lejom,

Nik tego nie wi, za kim ja banuj,

Ale si ludzie nascy se mnie miejom.

Zal mie za tobom wcigle w serce kluje,

I nie wiem, ka sie me ocy podziejom

Od tych ez. Widzi sie, co mnie powiezom

Wnetki ha w trumnie, ka ojcowie leom.

Zdaje mi si, e ten serdeczny al Hanusi

ywsze i bezporedniejsze wywarby wraenie,

gdyby wypowiedziany by mow prost, — lecz

z zachowaniem form ogólnopolskich. Jaki wyraz

pojedynczy, jakie szczliwe porównanie z ust

ludu podhalaskiego wzite mogyby doda ko-

lorytu utworowi, ale w tem narzeczu cay chybiby

celu. Jest to igraszka raczej wietnie przez poet
wykonana, lecz nie moe chyba powaniejszego

w sztuce nabra znaczenia.

O fragmencie dramatycznym : M poeta
,

i o fantazyi dramatycznej: Sfinks tyle tylko zau-

wa, i one znaczenia Tetmajera jako poety
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nie zwikszaj. Tak wytworny stylista jak on

musia si przymusza, aeby na wzór Maeter-

lincka przemawia w Sfinksie jak najzwj'kleJ8z

proz. Podobno Sfinks robi na scenie silny efekt;

w czytaniu odczu go niepodobna.

Tetmajer jest lirykiem na wskro uczuciowym

a wic najistotniejszym i to jest jedn z gó-
wnych cech wyróniajcych go od przewanej

czci poetów naszych spóczesnych, u którj^ch

refleksya tak wielk, tak nieraz stanowcz od-

grywa rol, e czstokro jeno forma liryczna

kae ich do tej kategoryi twórców zalicza.

I Tetmajerowi nie brak wprawdzie refleksyi, lecz

ona poddaje si cakiem przewodnictwu uczucia.

3.

Jan Kasprowicz ju przy pojawieniu si pier-

wszego zbiorku swych „Poezyj" (r. 1889, Lwów)
mia sobie przez T. T, Jea przyznan „fizyo-

gnomi odrbn" wród poetów spóczesnych

,

odrbn mianowicie pod wzgldem treci, gdy
w niej odczu twórca „Wasyla Houba" oddwik
tych tsknot, bólów i skarg, „jakie stanowi
istot ycia ludów w niewoli".

Spostrzeenie Jea byo trafne ; musi by
tylko bliej okrelonem. Tsknot, bólów i skarg

w poezyi naszej wieku XIX nie brako; owszem
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jak z koniecznoci pooenia narodowego wyni-

kao, byo ich w niej peno. Co wicej, nawet

ta specyalna sfera cierpie, jaka si w losie ludu

uwydatnia, miaa take w poezyi przedstawi-

cieli swoich, choby jeno Goszczyskiego i Ber-

wiskiego przypomnie.

Ale ci poeci dla przedstawienia niedoli ludo-

wej albo brali wyjtkowe postaci i wypadki,

albo te dla propagandy idei demokratycznej,

wystawiali lud jedynie jako niewinn ofiar gwa-
tów, naduy, czy wogóle bezprawia. Inni za,

jak Bohdan Zaleski i Lenartowicz, wybierali

same sympatyczne rysy charakterystyki ludu,

chcc za ich pomoc zjedna serca inteligencyi,

przej je spóczuciem dla smutków i nieszcz,
a uwielbieniem dla dobroci i powicenia, od-

wagi i bohaterstwa wród mas ludowych.

Jednem sowem dawniejsi poeci, z wyjtkiem
'Goszczyskiego, malowali lud idealistycznie, a ci,

(;o w naszych ju czasach ten sam temat wzili

do obrobienia (Asnyk, Konopnicka i inni) poszli

w ich lady. Kasprowicz dopiero odrzuci wszelk
sentymentaln czy humorystyczn idealizacy

i zacz traktowa lud realistycznie w swych
poezyach, jak Je, Sienkiewicz, Sewer, Prus,

Dygasiski w swych powieciach i nowelkach.

Kocha on lud caem sercem, „witym" go na-

wet nazywa, ale znajc wybornie zarówno ze-

wntrza stron jego bytu jak i jego dusz, nie
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myli go bynajmniej wyodrbnia pod wzgl-

dem moralnym od reszty ludnoci, lecz owszem,

uwydatnia, e w nim takie same s uczucia,

i takie same obdy, takie same podania i na-

mitnoci, takie same rysy usposobienia i cha-

rakteru, jak w innych klasach narodu, tylko si

w odmiennych przejawiaj formach z powodu

odmiennego stopnia kultury.

Cienie gciej s nawet rzucone w jego utwo-

rach, anieli jasne smugi. Czy wemiemy pier-

wszy zbiorek poezyj pod uwag, czy ostatni:

„Anima Lachrymans" (1894 Lwów), czy te dra-

mat y^wiat si koczy", wszdzie spotykamy si

ze zoliwoci, z chciwoci, rozpust, a nawet

zbrodni, czasami w kilku naraz przedstawicie-

lach, gdy postaci i uczucia dodatnie w drobnych

zaledwie wystpuj rolach. Przypomnijmy sobie

tylko najogólniejsz tre opowiada, zawartych

w „Anima Lachrymans".

y^Król Lear z Biedaczewa"" — to obraz twar-

dego serca i zupenego wyzucia si z uczu ro-

dzinnych. ^Maciej Kosarczyk^ — to przykad

bezlitosnego postpowania ojca wzgldem córki,

która zbdzia (co przypomina jeden z moty-

wów dramatu „wiat si koczy"); ^^Marcin Sza-

fran^ — to znów przykry okaz pijaka, który

z powodu swej brzydoty sta si przedmiotem

szyderstw ze strony dziewczt wiejskich;W ^Hance

Olpiskiej'^ obok matki
,
powicajcej si dla
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lepszej przyszoci syna, mamy wizerunek pijaka

ojca, i idcego za nim z biedy potomka.

Nie myl bynajmniej pochwala wyboru

takich tylko tematów, nie jestem zwolennikiem

pessymistycznego przekonania, e wicej na wie-

cie wtrób, ni serc ; nie uwaam te owych

opowiada za rzeczy pikne ; zastanowiem si

i
nad niemi dlatego gównie, aeby charaktery-

styk sposobu patrzenia na ycie ludu u Ka-

sprowicza wydoby i zarazem zaznaczy, e jest

to niewtpliwym dowodem wzmoenia si idei

demokratycznej u nas, gdy jeden z przedstawi-

cieli kierunku ludowego, czowiek lud prawdzi-

wie kochajcy, nie waha si uwydatnia stron

ciemnych w charakterze tego ludu; znaczy to

bowiem, e lud ten kochamy wraz z jego wa-

dami, tak samo, jak kochamy wogóle naród,

chocia rónym jego klasom wiele mamy do

zarzucenia.

I to jeszcze przytem zauway warto, e
o istnienie tych ciemnych stron w yciu ludu

poeta nie obwinia innych warstw spoeczestwa,

jak to byo we zwyczaju bardzo dugo. Nie

pochlebia on tym warstwom, wytyka im zdro-

noci, ale za kad wad, za kad zbrodni

chopa nie stawia pod prgierzem jakiego sur-

dutowca, owszem, wspominajc o czasach nawet

dawniejszych, o czasach paszczynianych, nie

ba si nakreli sylwetki j^Jana Rudawskiego^,
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który, cho szlachcic, by rzeczywistym bratem

wieniaka i mio sobie jego pozyska.

Jest wi^c Kasprowicz piewakiem gównie
niedoli ludu, wyczekujcym witu nowej doby

w losach ludzkoci i narodu, ale nie wnoszcym
fermentu nienawici wzgldem warstw innych,

gdy pewnym jest, e przyszo bdcobd do

ludu nalee bdzie. Najpikniejszymi utworami,

w którym niedola wzruszy musi kadego, ma-

jcego uczucie ludzkie, s: ^Bumianek^ (mier
chopskiego dziecka) i „iVa rozdrou'^ (sponiewie-

rana dziewczyna wiejska). I forma tych lirycznych

obrazków jest pena wieoci i oryginalnoci.

Wskazawszy to, co w poezych Kaspro-

wicza uwaam za cz najbardziej znamienn
i oryginaln, przejd ju krótko te utwory,

w których poeta poda wraz z innymi wspó-

czesnymi po szlakach ju utartych. I tu równie
najwydatniej dwiczy wyraz bólu i cierpienia,

usymbolizowany w samym tytule najnowszego

zbiorku poezyi Kasprowicza : „Dusza paczca".

Boleje piewca nad marnoci wysików, nad

saboci woli, nad cikimi warunkami bytu.

Czasami pojawi si odbysk Baudelairowskiej

ironii gorzkiej i piekcej, jak np. gdy mówi

o losie literata na bruku lwowskim (j^Bajar")^

albo o palcej, jak zgaga, mioci ulicznej („Ve-

nus vulgivaga'^). Nie popada jednake poeta ani

w sceptycyzm, ani w kracowy pessymizm. Wy-



— 463 —

znaje on bowiem t krzepic zasad, ze „jak

ruda w ogniu znajduje oczyszczajc potg,
tak czowiek w boleci", kae nawet tej boleci

bogosawi i nie otwiera wntrza dla rozpaczy,

osabiajcej ducha. Nadzieja lepszych dni pod-

trzymuje w nim si wytrwania, a zapa wieku

modzieczego, nie tumiony widokiem bezpra-

wia i nikczemnoci ludzkiej, nie ostudzony wy-

zibieniem serca, kae mu wierzy, ze „promie
yciodajnej wiosny lni si dokoa", a „mierci

zuchwaa potga", co „niszczy bytu szlachetne

zarody", zaman zostaa, albo te zaman by
moe, jeli tylko mstwo i dzielno dawna wróc
do dusz, które chciano do sualstwa nagi.
Cay cykl poezyj, objtych ogólnym napisem:

„Z areny publicznej" ttni otuch „majowego

witu"; i budzi ospaych, rozleniwionych do y-
cia w duchu narodowym.

Wobec tak silnego przejawu peni zdrowia

wewntrznego, musz by uwaane za przemi-

jajce tylko zboczenia z wytknitej drogi, za

chwilowy nastrój jedynie, te pessymistyczno-

panteistyczne westchnienia do „sodkiej zwia-

stunki" spokoju i ciszy — do mierci, jakie naj-

wymowniej znajdujemy wypowiedziane w sym-

bolicznym utworze p. t. y^Maryan Olchotvicz'^

.

By moe, ból jaki dorany, rozjtrzony roz-

mylnem we wpatrywaniem si i zasilany lektur

dawniejszych i spóczesnych pessymistów, wyla
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si w tym utworze penym uniesienia i fantazyi;

lecz niewtpliwie nastpio potem ukojenie, z któ-

rego wypyny poezye, tchnce otuch i za-

chcajce do ycia, nie do mierci. A chocia

^Maryan Olchowicz'^ koczy najnowszy zbiorek

poezyj, nie jest przecie ostatni ich pieczci;

dosta si on na to miejsce albo przypadkowo,

albo te dla zharmonizowania wspólnego tytuu

(„Dusza paczca"), odnoszcego si waciwie
do jednego tylko dziau,— z caoci ksiki.

Tak sobie wyjaniamy ten okrzyk cierpienia

i to pragnienie bezwzgldnej ciszy ; a e to nie

jest dowolnoci z naszej strony, o tern wiadcz
utwory „Z areny publicznej", jak nie mniej pi-

kny poemacik, z biblii zaczerpnity, a do na-

szego pooenia narodowego przystosowany „-Esrg-

chiel'-'-. I dlatego widzimy w Kasprowiczu jednego

z tych poetów modszego pokolenia, którzy otrz-

sajc si z wpywów Byrona, Musseta, Heinego,

Baudelaire'a (zestawiam te nazwiska obok siebie

dla zwizoci tylko) zdrowie uczucia i zdro-

wie myli przenosz nad patologiczne objawy

wyczerpanego organizmu, którzy swoje cierpie-

nia jednostkowe podporzdkowujc cierpieniom

mas, szukaj dla nich ulgi nie w negacyi ycia
i przyszoci, lecz w stwierdzeniu nadziei, e,
mimo wszystko, lepiej by moe. Sam on napisa

dawniej w wierszu programowym : Oyii i my
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nastpne sowa okrelajce jego pogld na za-

danie poezyi w chwili obecnej

:

Pragniemy w sztuce hartu, siy, woli,

Pragniem postaci energicznych, bitnych,

A nie gincych w smutnej melancholii;

Nawet i wtenczas, gdy le w spokoju,

Chcemy w nich widzie ch czynu i boju!

O, tak! my cenim pikno, lecz ze yciem
W nierozerwalnej bdce harmonji,

Za romantycznem nie gonimy kwieciem

I egzotycznej nie pragniemy woni.

Nasza poezya — echem cierpie ludów.

Pragnieniem wiata, chleba, wolnej doni.

Nasza poezya bez wizyj i cudów
Dzisiaj pobudk do czynów i mstwa,
A jutro — jutro oddwikiem zwycistwa!

Z wikszych poematów, w których Kaspro-

wicz, programowi wierny, cierpienia ludów od-

malowa, wymieniam Chrystusa (Lwów, 1890).

Pracaje te on nad wykoczeniem obszerniej-

szej opowieci wierszem z ycia chopskiego

p. n. Wojtek Skiba, z której wyjtki pomiecio
Ateneum. Czciowo te w czasopismach uka-

zay si fragmenty z poematu p. t. Mio.
Strona zewntrzna poezyj Kasprowicza bya

z pocztku zaniedbana nieco, szorstka, twarda

;

lecz autor, walczc z trudnociami w przekadach

z obcych poetów wyrobi sobie nastpnie duo
swobody i atwoci, nie pozbywajc si siy

POECI POLSCY. 30
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i energii wyraenia. Gdyby nie konieczno pracy

dziennikarskiej na chleb, byJby Kasprowicz naj-

podniejszym z naszych spóczesnych poetów.

Stanisaw Kossowski w pierwszym tomiku

„Poezyj" swoich (Lwów, 1886) by przedstawi-

cielem natchnienia, miarkowanego cigle i w ka-

dym temacie przepisami ycia salonowego

,

strzeg si wybuchów namitnych, któreby wi-

dziane byy le jako nieprzyzwoite lub mie-

szne, mówi gosem przyciszonym, starannie mo-

dulowanym, któremu nie brak tu i owdzie pe-

wnego wdziku, ale który lka si zbytecznego

natenia i ublienia konwenansom. Wprawdzie

powiada poeta, e hasem jego jest dy ci-

gle wyej i wyej, cho sam nie wie dokd
(y^Fragmenf^)^ byle tylko opuci poziome szranki

ywota i wydoby si z jakiej „krainy chmur"

i „z toni mgy ciemnej"; wprawdzie utrzymuje

nawet, — wbrew temu, co mówi o niewiado-

moci celu swej wdrówki w sfery wysze, —
e dopóki widzi jasnych bóstw swych twarze,!

to nie da si odwie niczem od wzniosegc

polotu i druzgocze w proch czarnego aniofi

woajcego na: „Wstrzymaj si, Ikarze", — ale

okazao si niebawem, e to tak sobie fraz(
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tylko rymowany, dla zwrócenia uwagi wygo-

szony.

Bo oto dowiadujemy si z wiersza y^Zapóno^^

e jasne bóstw twarze nie przywiecaj poecie

na jakich przyszoci wyynacii, ale e „gwia-

zdy marze" jego, „pi dawno w mogile wie-

ków gbokiej"; e zdaniem jego przyszed na

wiat zapóno, e trzeba mu byo urodzi si

„pod dachem sklepie gotyckich" i tam uró
w truwera, albo w giermka, coby nosi „ogon

królowej i z ki rwa dla niej kwiaty".

Ale w tem westchnieniu poety za czasami

rycerskimi brzmi take frazes tylko. Truwerem

chciaby zosta i zachwyca „rónemi baniami

bitn druyn", ale dodaje, e w te banie sam

nie wierzy. A co do marzenia o zostaniu gierm-

kiem, to i wród dzisiejszych okolicznoci o rol

podobn nie trudno; sam poeta kreli nastpny

obrazek (str. 31):

Chocia ci mio na zotych

Skrzydach swych niosa,

Bya zmczona podró,
Siada na osa.

Za cugle wiodem go naksztat

Wiernego sugi...

Szed jeden osio pod tob
Przy tobie — drugi...

Pozowanie na Ikara lub na wielbiciela wie-

ków rednich nie moe trwa dugo, bo ani

30*
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bajronizm ani romantyzm nie w modzie; atwo
te autorowi zastosowa si do wymaga salonu,

mie dowcip artobliwy i kostyczny w miar,

prawi komplementy, czasem tkliw strun zlekka

poruszy, o piknociach natury sówko rzec —
jeeli si nadarzy sposobno, zrobienia zrcznej

alluzyi do zwyczajów wiata, w którym poeta

przebywa.

Tak np. gdy chce odmalowa poranek w gó-

rach (str. 45) przychodzi mu na myl, e góra

otulona w mg wyglda „jak w koszulce panna":

bo „wiotkie jody na jej szczycie faluj jak

wosy, wiatr fryzuje*je i zwila kropelkami rosy".

A gdy przedstawia mio narcyza do lilii, to

zaraz dodaje, majc na widoku plotki i poet
salonowego : „Wic szemrz zielska : to mio
zdrona, strzemy zasady ! Sowik za duma,

czyby nie mona mie std ballady..." (str. 61).

Takie poczenia myli zrozumiaemi si staj,

gdy zwaymy, e poecie ycie przedstawia si

w formie kajetu (str. 74), z którego przeszo (?)

wydziera rk potn (! kajet moe cay podrze

i dziecko — niemowl... po co tu potga !) karta

po karcie, — albo te w formie rebusu (str. 96, 97),

którego nikt nie rozwiza, cho kady bada,

lubo jeeliby tak byo, dodam od siebie, nie

warto czasu traci na odgadywanie takiej jak

rebus bahostki.
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Waciwy poecie nastrój wyraa najlepiej

moe nastpujca faramuszka (str. 92):

Bya pikna — to za mao

!

Bya dobra — to za wiele

!

Ja wzdychaem — to za trwonie!

Caowaem — to za miele!

Odwayem si bezbonie
Rzec ci: „bóstwo me, aniele!"

I wzdychaem — to za trwonie

!

Caowaem — to za miele!

Karcc mow m zuchwa,
Ty szeptaa jak w kociele...

Bya pikna — to za mao!
Bya dobra — to za wiele!

Ta udana prostota i naiwno, to przekoma-

rzanie si dziecinne, te igraszki sów i uczu,

ta gadko wierszy a ubóstwo motywów odna-

le si dadz w wielu, bardzo wielu ,,poezyach"

Kossowskiego.

Najlepiej mu si udaj obrazki z ycia po-

wszedniego, traktowane czci powanie, cz-
ci artobliwie, takie np. jak ^Wigilia^, y,Uro-

diny wieconego'^, y, Balowa sukienka^. ^Profesor

z mioci'^, y,Iiecepta na ziciów"-. adn jest take
naladowana w tonie i rytmie z Bohdana Zale-

skiego ^PiosnJca z ogródka'^. Satyrycznym nastro-

jem, ale agodnie przeprowadzonym odznacza

si ^Legenda mioci'^, w której mio koace po
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kolei do drzwi króla, magnata, tajnego radcy,

wieszcza, uczonego — i wszdzie napróno; kady
umia znaleó odpowied stosown, to e niema

czasu na rozkosze, to e mio zameldowaa
si bez karty wizytowej, to e przyzwoito nie

pozwala przyj damy o niewaciwej porze, to

e nie jest do pikn, to e takiej osoby wcale

nie zna...

„Cay wiat — powiada w kocu poeta —
jak rozpieszczone dzieci:

Z poza blasków, dwików wzdycha do niej...

Szkoda tylko, e na caym wiecie

Nikt jej nie chcia poda swojej doni...

Satyryczno - rzewna jest pie p. n. „i^-?i/",

gdzie autor widzi we nie pynce zami koryta

z odpowiednimi napisami : byy tam do sprze-

dania zy kochanki, zy spadkobierców milionów,

zy udanej ndzy ; tylko zy matki nie miay
ceny oznaczonej, bo nie byy na sprzeda.

Trafnoci przeciwstawienia z punktu zapa-

trywania si przecitnego ogóu, oraz doborem

przenoni celuje wiersz gnomiczny p. n. j^Skro-

mno'^. Skromno — mówi p. Kossowski — jest

dzieckiem ospaem, które chwiejn sw rk nie

uszczknie kwiatów byszczcych na ycia niwie

i chocia ciosom nadstawi ono, nie zdoa do-

sid celów; gdy tymczasem zuchwalstwo prze-j

moc zamie twarde zapory gniewu, niechci,]
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a skruszone w boju rami upadkiem swym uwica
tryumf jego

;
„i kiedy aski losów bogate oplot

skronie zuchwalstwa harde, skromno otrzyma

jako zapat: politowanie, szyderstwo, wzgard".

Ostatni dzia I-ego tomu „Poezyj" Rossow-

skiego p. n. ^Bzi i jutro"' ma troch odmienn
od poprzednich iizyognomi. I tu nie znajdujemy

objawów siy, ani wrzcych namitnoci, ale

poeta porusza kwestye wychodzce poza obrb
przekomarza miosnych, sodkawych wynurze
uczuciowych, konwencyonalnych obrazków y-
cia.. Przeczuwa tu i przepowiada „przewroty

nowej ery" i pragnie, aeby grom potny strza-

ska przepróchniae wiata stery, eby rozwia

„t drzemic w cieniu wiatrów senn cisz i po-

tnem uderzeniem rozkoysa huragany". Jest

to negatywne tylko okrelenie, e to, co do-

tychczas byo , nie zadawalnia ju ludzkoci,

a pozytywne przysze nabytki ogólnikowo tylko

zaznaczone s jako wyniki poznania „prawdy

nagiej"; ale jak na poet, który dotd kry
wród poziomych szranek, i to dosy, e czuje

ju potrzeb zmiany. Zastrzega si Kossowski,

eby go nie bra za radykalnego burzyciela, nie

kae mia si z mar jasnych, „co tam pi
w mogile guchej", powiada, e „nam idei ich

nie wolno czcz pitnowa tylko bredni; prze-

szo matk jest przyszoci , wic uchylmy

czoa przed ni". aden te zapewne z czytel-
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ników nie posdzi autora, który chciaby by
truwerem i giermkiem, o zamach na „jasne mary"

przeszoci ; co wicej z pewnem zdziwieniem

odczyta dalej, i „szara chwila, mgliste wity
faszem s w dziedzinie ducha", i „próne wszy-

stkie wysilenia, które wsteczny prd poczyna",

bo gdy w ludzkoci dza (t. j. nowa idea) po-

wstanie, „depce bezlitonie wasny plon na wiata
anie". A to zdziwienie wzronie jeszcze, gdy pod

adresem wsteczników ujrzy sowa:

„Niechaj serca ani duszy samolubstwo wam nie zrani,

Gdy padniecie pod jej stop niby kosy — podeptani;

Moe nawet sprawiedliwo w gos natenczas si roz-

[kwili

;

Ale dzieje was pochwal, ecie w czas zej potrafili'^

(str. 128).

Te kocowe odezwy zdaj si wskazywa,
e Kossowski sam znudziwszy si atmosfer

codziennoci, w której przebywa lubi, zastano-

wi si gotów nad waniejszymi przejawami

ycia spoecznego i moe nastpnie by poet
prdu nowego, wstrzsajcego umysami i gotu-

jcego dla ludzkoci now faz bytu.

Zanim si w tym kierunku zwróci, próbowa
E/Ossowski i to do szczliwie ozoci promie-

niami poezyi uczucia i wypadki ycia codzien-

nego. Zrobi to w zbiorku wierszy p. t. „Tempi

passati" i w zbiorku wrae i obserwacyj proz
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p, t. „Ze cieek ycia". Przedstawione tu s
na wzór Franciszka Coppee, ale z wiksz lek-

koci drobne zadowolenia ludzi miernego stanu,

zazwyczaj urzdników zmuszonych utrzymywa
rodzin ze szczupej swej pensyi, znoszcych

swój los nie tjdko ze spokojn rezygncy, ale

nawet z umiechem szczcia. Nie wybujay
w nich bowiem ani wielkie marzenia, których

niepodobna urzeczywistni, ani silne namitno-

ci, któreby burzyy spokój duszy i rozryway

wzy rodzinne. Lada bahostka wywouje wród
nich objawy radoci lub zaspokojonego poda-
nia. Mona si umiecha z niewybrednych wy-

maga, jakie ci ludzie maj wzgldem ycia, ale

czasami chce si im zazdroci niezamconego

nastroju ducha, z jakim przyjmuj ze i dobre

strony ycia. Autor nie patrzy z góry na tych

swoich lilipucich bohaterów; czasami tylko z po-

godnie umiechnit artobliwoci opowiada ich

I dzieje. Obok takich pogodnych obrazków s w tych

zbiorkach mniej szczliwe allegorye, satyry, lub

te trafne spostrzeenia dotyczce dzisiejszego

neurastenicznego usposobienia umysów, nadwra-

liwoci i nadczuoci.

W drugiej seryi „Poezyj" (1892, Lwów) po-

ruszy Rossowski kilka wyszych, ttnicych za-

gadnieniami ycia motywów. A mówic to nie

mam bynajmniej na myli cyklu wierszy filozo-

ficznych zatytuowanych: „U ródlisk bytu",
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gdzie znajdujemy do sucho i szematycznie

przedstawione znaczenie ruchu, ciepa i wiata

w przyrodzie martwej i w yciu czowieka, lecz

raczej te mniej pretensyonalne, a w szczer poe-

zy^ uczucia i myli wicej obfitujce utwory,

które pod rozmaitymi napisami w ksice czy-

tamy; zarówno w Majestacie czowieka j&k w Ziar-

nach i plewach, zarówno w Sceptycyzmie jak w Walce^

a nawet tu i owdzie w Eózach jesieni i w Ero-

tyzmie.

Nie dajmy naturalnie tego od poety, co

nie jest odpowiedniem jego usposobieniu i ta-

lentowi; nie dajmy orlich wzlotów myli lub

wybuchów silnej namitnoci
;
pozwólmy mu by

sob t. j. czowiekiem umiarkowanym , który

w pogldach i nastrojach swoich nie daje si

unosi na krace, który ma sowo krytyki dla

potocznych i przyjtych zapatrywa, ale zasa-

dniczej z niemi walki stacza nie myli.

Jest on smtny, boli go jako poet, e poe-

zya wyglda dzisiaj jak róa jesienna, w której

li kady mieni si jeszcze zudn kras, lecz^

ju nie posiada woni w caej swej sile; boli gO-

jako czowieka, e liczmany cnoty brane s za i

drogi metal, albo nawet wicej od niego cenio-

ne. Refleksye te jednak nie budz w nim pes-

symizmu ; wierzy bowiem w postp ludzkocij

i nie widzi szczcia w zastoju.

Z doktryn, które dla powierzchownych poij
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strzegaczy wydaway si grobem idealnych, wznio-

sych de, wysnuwa poeta wnioski wcale od-

mienne, wskazujc, jak dziki tym doktrynom

czowiek nie tylko nic nie utraci ze swej go-

dnoci, lecz j owszem silniej ugruntowa i opar
na niewzruszonej podstawie, nie za na mrzon-

kach i przechwakach:

On z wasnej pracy, z wasnych si

Zyska to, e przewodzi wiatom...

Naturze skarbów wzi tysice

Na szczytach wiedzy tron swój wzbi
I patrzy w bytów to drzemice

Jak król, choó jest wród nich jak atom. (str. 23)

Nie wzbija jednak poety w pych ten „ma-

jestat czowieka", gdy si on przejawia tylko

w caoci, w skupieniu wszystkich si ludzkich

we wszystkich czasach ; indywidua za staj

si tylko „namuem" dla idcych po sobie plo-

nów ducha, a cierpienia tych indywiduów przej-

muj bólem i spóczuciem. Szczególniej piknie

wyrazi Rossowski spóczucie to dla braci po pió-

rze, przedewszystkiem dla dziennikarzy, w wier-

szu p. t. Pismo, gdzie midzy innemi powiada:

Tak, ta marna bibua, co z dnia na dzie ginie,

A jednak wiekopomnych dzie zasiewa ziarno,

Z mózgów, nerwów, serc—nieraz w pospnej godzinie

Wród bólu — przyobleka sw sukienk czarn.
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I niejedna myl wielka lega rozdrobnion
I z niejednego serca po kropelce maej

Krew spyna do szcztu na to zimne ono
Szpalt—spyna po cichu, bez nagród, bez chway.

Obok liryki i poezyj gnomicznych, znajdu-

jemy w tej drugiej seryi obszerniejszy obrazek

z ycia ludu miejskiego p. t. Siancya. Przedsta-

wi tu autor opakane ycie stróa mieszkaj-

cego z on i dzieckiem w wilgotnej, ciemnej

suterenie. Kilkoro dzieci ju mu tu zmaro; zo-

stao si jedyne, które pielgnuje ze wzmoon
troskliwoci. Z litoci daje przytuek silnemu

traczowi, który wyrcza go w robocie, a po-

kochawszy suc, pragnie dla siebie zdoby
ca stancy. Podczas choroby dziecka stró nie

pokazywa si gospodarzowi, a "Waek robi wszy-

stko, by na widoku; on te dosta miejsce stróa,

a dawny z rozpaczy powiesi si.

Szara przdza ycia, z której egoizm i mi-o bliniego wytwarzaj rozmaite kombinacye,

wypenia ten obrazek traktowany co do treci

—

cakiem realistycznie, bodaj po raz pierwszy

w naszej poezyi — co do stylu w sposób mie-

szany, ju to rubasznie, ju to wytwornie, a ta

mieszanina sprawia niemie troch wraenie pod
wzgldem estetycznym ; opowiadaniu brak pi-
knej prostoty i naleytego zharmonizowania'

szczegóów. W kadym razie próba ta innego

ni dawniej traktowania szczegóów ycia co-
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dziennego musi zwróci na siebie baczniejsz

uwag, przedstawiajc poet jako szukajcego

dróg nowych.

5.

Dwie dotychczas ksieczki da nam Artur

Oppman (Or-ot), jedne p. t. „Poezye" (Warsza-

wa, 1889), drug p. n. „Pieni" (tame 1894).

Skromna to wizanka natchnie, nie odznacza-

jcych si ani podniosoci i bogactwem myli,

ani gbi uczucia, lecz piewnych wielce, za-

wych czsto, wzruszajcych nieraz.

Gdy wystpowa na widowni publiczn, wy-

piewa Or-ot na wzór poprzedników swoich,

wielkich i maych, hymn uwielbienia ku czci

pani swych natchnie — poezyi... Szkoda, e
w zapale pochway nie utrzyma cilejszego

zwizku myli... Inaczej wypadao hymn ten uo-

y, jeeli chodzio nie tylko o zestawienie ze

sob piknie brzmicych wierszy, ale i o myl
jasn.

Autor, jak wszyscy poeci modszego pokole-

nie stara si obroni poezy od ciosów, jakie

w ni wymierzya nie tyle „pozytywna" m-
jdro wieku, ile materyalizm praktyczny, yciowy;

'ale niestety, tak samo jak wielu innych w spra-
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wie tej obrony postpuje tak, jak kochanek
skarcy si na obojtno kochanki : a przecie
wyrzekania nie pomog tam, gdzie trzeba serca

pozyska. Niech poeci porw za sob czytajcy
ogó, jak umieli go porwa romantycy, a po-

trzeba obrony poezyi zniknie odrazu. Chcie
za nawróci z drogi dzisiejsze spoeczestwo
tsknemi westchnieniami za dob wieków re-
dnich, któr sobie poeci dzisiejsi na wzór ro-

mantyków cakiem uudnie, idealnie wystawiaj,
jest usiowaniem prónem, gdy w dziejach nic

si nie powtarza w tych samych ksztatach.

Trzeba i z wiekiem, chcc mie w nim po-

such i wpyw na jakikolwiek wywiera. Trzeba
si wyrzec poetom zachcianek wszechwadztwa
nad umysami i stan w rzdzie innych praco-

wników ducha. Trzeba wiedzie napewno, czego
si chce i do czego si dy, jeeli pragniemy
mie nadziej osignicia podanego skutku.

Nikt nie przeczy, e „pie, co ducha bu-

dzi", wzmacnia serce, ale nie mona budzeniem
ducha nazwa kwilenia za przebrzmiaymi i nie-

powrotnymi ideaami. Or-ot wie i sam o tem,

ale nie moe zwalczy chtki, powstaej prze-

wanie pod wpywem zwyczaju kwilcych od
lat 30 wieszczów, i daje folg uczuciom i my-
lom, które potpia w innych. W wierszu: Poe-

tom bardzo adnie powiada:
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Ciekca zami wasza pie, lutnici,

Truje gorycz chmurne ludu serca,

I konajce marzenia umierca,

Mylc, e dusze zbkane oczyci.

"W dalszym za cigu susznie wskazuje jako

jedno z wanych zada poezyi, by zaegny-

waa „zwtpie burze", pocieszajc strapionych

widokiem soca, które z chmur zabysn moe.
Podobn myl oywione s wiersze: Wierc,

Uwied, Nie trwó si, Fragment (na str. 124),

Wród walki. One zdaway si zapowiada, e
mody poeta koczy okres nieujtych marze,
rozti^sknie, rozczarowa, zwtpie, sarkazmów,

jakie si tak czsto w innych poezyach tego

zbiorku, zgrupowanych pod tytuami: „Mozajka"

I i „Z dziejów mioci" nieraz bardzo adnie uka-

zyway — i przejdzie w faz okrelonych ce-

lów i zada.

Przypuszczenie to w sabym tylko stopniu

si sprawdzio w drugim tomiku. I tu znajdu-

jemy ponown obron- poezyi p. t. Potwarcom

pieni. danie, eby poezya ya yciem dzi-

siejszem utosami tu z zepchniciem jej w boto
i pokalaniem archanielskich jej skrzyde, mówic:

. Wic chcecie

W strofach pieniarzy sysze nerwów granie,

Njbrutalniejsze zmysowe zamiecie,

Najszlachetniejszych porywów konanie...
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Odpowiemy na to: bynajmniej! chocia i te

przejawy ycia jako istniejce musz znale-
uwzgldnienie w poezyi; wszak Baudelaire prze-

wanie tych chorobliwych nastrojów sta si*^

wieszczem. Atoli obok tumu „zlepionego z ner-

wów i z kau", obok przesytu i rozbestwienia

dz, obok chaosu penego jku i zgrzytu, s
i w yciu dzisiejszem przykady powicenia
i ofiarnoci, mstwa i odwagi, jasnej myli i ser-

decznego uczucia— trzeba tylko patrze w ycie
bez uprzedzenia, nie powtarzajc wci za in-

nymi pacierza o nikczemnociach schyku wieku.

Wówczas znajdzie si dla poezyi materya do
obfity, aeby nie tyka bota i przedranionych
nerwów, jeeli poeta tego sobie nie yczy; wów-
czas pie moe by „czyst i jasn", a chocia
nie zostanie „mistrzyni" ludów, to przecie
speni swoje zadanie, podnoszc serce ku górze:

Gdy serca stygn, gdy zmrok niebo kryje,

Niech ona piewa o majowycli róach,
Niech ona wianki z wonnych kwiatów wije,

Niech wiosennemi barwy wiat obleka,
Cho zima blizka... cho wiosna daleka...

Dzisiaj, gdy wszyscy prawie zapomnieli
O krajach marze, uniesie i zudze,

Niechaj pie spynie w swej dziewiczej bieli,

Niech tok oczyci z duchowych obrudze
Niech serca wskrzesi i myl wyanieli!
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Zgoda ! lecz niema zgody na to, iby nam
poezya dawaa sny tylko same „choby bez

przebudze", gdy y a nie ni pragniemy;

niema zgody na to, by poezya „kamaa", choby
„szlachetnie" kamaa, gdy prawda a nie kam-
stwo, choby w najszlachetniejszym zamiarze,

powinna by nasz przewodniczk. Autor sam

niewtpliwie napisa sowa powysze w uniesie-

niu jedynie chwilowem, gdy gdzieindziej (Nimfa)

potpia „czar marzenia", potpia senne otr-

twienie, wie bowiem, e potrzeba „y jak czo-

wiek, nie jak cie". Szkoda tylko, e nie prze-

trawiwszy naleycie swych myli, naraa si na

zarzut sprzecznoci z samym sob, tak jakby

o stron wewntrzn natchnie swoich nie dba,

upajajc si pikn, potoczyst form wiersza.

Czy sam poeta spenia program przez siebie

wyraony, czy serca wskrzesza i myl wyaniela?

czy oczyszcza tumy z duchowych obrudze?

Podobno wicej zapowiedzia , ni dotrzyma.

Jak w dawniejszym zbiorku tak i w nowszym

najwicej jest adnych piosenek o nikej treci

miosnej, najwicej smutków, rozrzewnie, t-

sknot, wypowiedzianych gadko, ale bez wybi-

tnej cechy indywidualnej.

Najlepsze s tu niewtpliwie „szkice z zauków",

malujce nam fizyognomie i sceny z ycia Sta-

rego miasta (Dsiewcs z facyatki, Siary aktor,

Rynek staromiejski, Trzy boginie, Jaskóki, Pod sy-

POEOI POLSCY. 31
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ren, Na facyatce), chocia doda wypada, e
i w wyborze tego tematu nie jest autor pier-

wszym u nas; poprzedzi go ju bowiem w tym

wzgldzie Gomulicki. Ton swobodny i lekki,

ironia agodna i pena wyrozumiaoci znamio-

nuje te adne obrazki.

Tam, gdzie Or-ot chcia odmalowa uczucie

namitne, zdobywa si zaledwie na powtórzenie

gwatownej frazeologii, nie mogc wstrzsn
duszy lub zmysów (Demon str. 143). Powiód

mu si w tej mierze jeden tylko obraz symbo-

liczny trzech Demonów: ndzy, orgii, alkoholu,

duszcych ycie utalentowanego czowieka. N-
dza upadla go godem, szalona namitno splu-

gawia go botem ycia, a pijastwo zamienia

w zwierz. Alkohol mówi

:

Gdy wpierw zgryzot odbior go hydrze,

Widm czarownych gdy zwabi obliczem,

Nic go z wciekych mych szponów nie wydrze,

Mojej grozie nie oprze si niczem.

Myl. e ginie, w nerw kady mu wpij,

Rzuc w czaszk szalestwa katusze —
I zabij! zabij! zabij

Jego ciao i serce i dusz!...

Pod wzgldem jzyka i stylu uposaony jest

Or-ot nie olniewajco, ale do zasobnie, tylk<

e dotychczas pozostaje pod wpywem obcyi

najczciej pod wpywem Asnyka i Konopnickie!

i nie wyrobi sobie wasnej formy. Zwróci te(
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powinien uwag na to, e zbyt czste uywanie
jednakowych wyrae jak: dyadem i hladem, bry-

lantowy, cicha i wita nie stanowi wcale zalety

stylistycznej. W jzyku, szczciem, nie znajdu-

jemy u niego niepoprawnoci, ani bdów, owszem
czysto prawie nieposzlakowan.

6.

Andrzej Niemojewski w pierwszej seryi „Poe-

zyj" swoich (1891 Kraków) przedstawi si czy-

telnikom jako modzieniec peen ycia, niena-

widzcy wszelkiej obudy, powoujcy do czynu

sowem jdrnem, nie pieszczonem, zupenie uwol-

nionym od tej frazeologii, któr bardzo wielu jego

towarzyszy za Asnykiem lub Konopnick powta-

rzaj. Co myla i czu, wypowiada wprost, cz-

stokro bez adnego obrazu i porówna subtel-

nych. Nie lubi jków i skarg, wic woa do braci

modych:

Precz z pessymizmem, ptaki junacze!

Precz z t mioci, co tylko pacze!

wiat do snu lee znalaz w kraterze,

Którego gbie ju dymi!

A kiedy pier mu wzbieraa bólem na widok

bezczelnej obudy i nikczemnoci, to si nie pie-

ci rozmylaniem tylko o nirwanie, ale bez

ogródki zachca

:

31*
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Oszukujcy i oszukiwani,

Ha! pójdmy lepiej w przestwory nicoci.

Gdzie zy nie ciekn gupim bólom w dani,

Gdzie zimny spokój pod caunem goci.

Na co nam ycia i rozkoszy pustej

Na co nam gorzko berem bólu wada
I konwulsyjnie skrzywionemi usty

Za prawd, szczciem—wieki próno biada?!

„Robaka" wyrachowanej trzewoci nie cierpi

i w myl Ody Mickiewicza „szalonymi" modym
by radzi, i powicenia nie nazywa awantur,

jak to robi tak zwani ludzie rozsdni, a wa-

ciwie wyzibli na wszystko, co bezporednio

ich interesów nie dotyka.

Zimny rachunek wicej dzi znaczy

Nili ofiarno dawnych dziaaczy,

Bo dzi najwyej czowiek si trudzi

Powikszy zastp uczciwych ludzi,

Maomieszczaskie zamkn kopoty

Jak jaskiniowiec ród swojej groty

I w niej bezpiecznie zdaa od tumu
Cieszy si lampk swego rozumu...

Precz z wyrachowaniem, obud i dyploma-

cy ,
gwat gwatem odpiera naley (Kiedy

Mami).

Nie brakowao mu bynajmniej fantazyi, ale

umia j trzyma na wodzy. Okaza to szczegó-
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niej w swoich „Poezyach proz" (1891 Kraków),

gdzie widzimy go jako pisarza zbolaego cier-

pieniami nie swojemi, lecz ogóu, zwaszcza tego

biednego, ciemnego ogóu, który si ludem na-

zywa, a który bywa przedmiotem wyzysku z po-

wodu swej ciemnoty i bezbronnoci; jako stylist,

który umie do rónych scen i sytuacyj nastra-

ja sposób wyraenia i nie daje si porwa naj-

ulubieszemu, fantazy nawskro przeniknitemu,

dosadnemu i rozbujaemu wichrowi sowa. Sztuka

dla sztuki nie jest jego hasem; on pragnby
pomiennymi wyrazy podziaa na ludzi, by si
w skorupie samolubstwa nie zamykali, by zro-

zumieli, a co waniejsza, odczuli ndz mas
i starali si jej zaradzi. Satyra, ironia, fan-

tazy su mu do obudzenia wrae i wzru-

sze, któreby w tym kierunku na ludzi oddzia-

yway.
W drugiej seryi „Poezyj" (1893 Kraków) ton

jest agodniejszy, mniej szorstki, nastrój sm-
tniejszy, ale grunt usposobienia pozosta ten

sam, co poprzednio. Nie swoje smutki, nie swoje

cierpienia roztacza autor przed czytelnikiem, lecz

bóle, zawody, nieszczcia ogólne.

Ja nie znam soca, soca szczliwych
Noc wieczna moim krajem cienistym,

Noc ciodna moim domem ojczystym

W krainie ywych

!
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Ja nie znam kwiatów, kwiatów mioci,
Nienawi siadJa przed moim progiem,

Bya mi sdzi, bya mi Bogiem
W wiecie \vr\7\^r^ir\ '

Przepacisty smutek, ujty w sowa jak naj-

prostsze, bije z rozmylali poety o jutrze.

Co jutro da?.. Te same mgy
A w mgach te same sny.

A kiedy ranek powieje wiey.
Tylko pustyni ducha rozszerzy

I tylko nowe popyn zy!

Co jutro da?... Te wieczne sny,

Te wieczne mgy, te wieczne zy...

I tylko nowe myli u czoa
Bd tam kry, kry dokoa

Jak czarne my !

"Wogóle cay cykl pieni zawarty p, n. „Ty
za ciemn skryte chmur" tak smutn dwiczy
nut. Ale nawet upodobniwszy si z innymi poe-

tami co do nastroju, umie Niemojewski zacho-

wa swoj indywidualao — nie szafuje wy-

krzyknikami, nie wpada w ton patetyczny, nie^

zgrzyta, sn majc siln wiar, e s jednak

siy do zniesienia olbrzymiego ciaru cierpie.

A cho nawet w tym hymnie, który na wzór]



— 487 —

Wasilewskiego napisa (Wesoo eglujmy) koczy
bolesn skarg, e szczcie napotka nas dopiero

w grobie, to przecie zacht do wytrwania

z wielk wypowiedzia si:

Wesoo my lemy, jak ptaki swobody,

Nad ldy i morza z kolei!

Wesoo my lemy! Uskrzydla wiek mody
I spuszcza z burzami stulecia w zawody

Jak ptastwo skrzydlate idei

!

Nad skargi serc maych, nad zwtpie otchanie

My dumne podniemy dzi czoo!

Ulecim jak ptaki zwiastujc witanie,

Zwiastujc ludzkoci dziejowe zaranie,

Wesoo my lemy, wesoo!

Niech sobie autor czciej przypomina te

jdrne wezwania do czynu, do budzenia otuchy,

jakie wypiewa w I-ej sery i poezyj, a smutek

jego, chocia uzasadniony, postrada moe przej-

mujc sw gorycz.

Oprócz powyej naszkicowanych osobistoci,

których fizyognomia duchowa uwydatnia si
lepiej w najnowszej dobie poezyi naszej, jest

jeszcze cay szereg poetów, nieraz z niemaym
zasobem talentu, mao jednak udzielajcych si
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ogóowi, lub te zbyt ulegajcych jeszcze wpy-
wom obcych (gównie francuskich twórców),

aeby mona ju teraz mówi o ich charakterze

indywidualnym w tworzeniu. Co najwyej mo-

na zaznaczy ich dziaalno
,

pozostawiajc

przyszoci dokadniejsze okrelenie rodzaju ich

talentu.

Z pomidzy kobiet delikatnem uczuciem

,

serdecznoci, myl jasn wyrónia si Szcz-

sna Cybulska, pisujca wierszem i proz '^„Poe-

zye" 1894 Lwów, „Przelotne chmury" tame
r. 1893).

Z pomidzy mczyzn w Galicyi mieszka, lecz

mao produkuje Franciszek H. Nowicki, który

przed kilku laty „Poezyami'- swemi obudzi

bardzo ywe zajcie. Pod wpywem francuskim

i belgijskim zostaj tame : Konstanty Górski

i Lucyan Rydel, który Maeterlinckiem zbyte-

cznie si przej („Dies irae", „Matka", „Na

otwarcie teatru").

W Królestwie wielbicielem Baudelairea, Le-

comte de Lisle"a i Shelleya jest Antoni Lange

próbujcy dotychchas form i nastrojów najroz-

maitszych, aeby si sta wirtuozem formy. Pan-

teizm spokojny, namitno burzliwa, sielanka

wiejska jednakowo go ku sobie pocigaj, cho-

cia, jak dotychczas, tylko w sielance doszed

do zharmonizowania swych wrae i wzrusze.
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Na stron metryczn wiersza zwraca on piln

uwag.
Wacaw Wolski, Wacaw Raczyski zale-

dwie z drobnych lirycznych wierszy, strojnych

pod wzgldem formy, a przeniknitych tsknem

uczuciem, dali si pozna.



Zakoczenie.

Lucyan Siemieski nazwa raz dziesiciolecie

poprzedzajce rok 1831 wiosn poezyi naszej,

kiedy-to jak na wiosn kadego roku „rozlegao

si powietrze koncertami piewaków lenych,

polnych, wodnych, piewajcych hymn na powi-

tanie soca i ycia".

Po tej wionie nastpio wspaniae lato i wcale;

nie brzydka jesie, pozostawiajc po sobie wznio-

se, pikne lub mie wspomnienia. e owa jesiei

poetycka dawno mina, to nie ulega wtpliwo
najmniejszej, e potem chwilowo zapanowa
„gnuna zima", to take za fakt stwierdzonej

poczyta wypada. Czj^ chwila obecna jest bi

dzc si „now wiosn" poezyi naszej ?

Nie mona powiedzie, eby doba dzisiejsz^

bya t por, w której tylko szare wróble wi
kaj lub mityczne „zimorodki" (halcyony) zawc

dz; i owszem, imiona piewaków, jak widzie

limy, s liczne, talenta ich rónorodne, tylko
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w metodzie ich piewu nie tyle zna sowików

lub choby skowronków, ile piknymi giosami

obdarzonych kanarków, licznie odtwarzajcych

wyuczon nut. "Wprawdzie kanarków nie bra-

kowao w poezyi nigdy; chwila jednak obecna

tern si odznacza, e przewanie takich tylko

ma pieniarzy.

"W dziedzinie twórczoci coraz to trudniej

o prawdziw oryginalno. W tylowiekowym roz-

woju poezyi tak duo byo pomysów i taka

ich rozmaito, tak duo i tak rónorodnych

uyto form, e dzisiejszy artysta sowa moe
zaledwie pokosie zbiera po wielkiem niwie.

Jemu ju niepodobna piewa, jak ptak piewa —
wedle wyraenia Goethego — t. j. z natchnienia

tylko i bez specyalnej nauki, gdy wchon on

musi wszystko, co byo wielkiem i piknem przed

nim, aeby nie powtarza mniej dobrze tego, co

ju poprzednio o wiele doskonalej wypowie-

dziano.

Std-to wypywa owo \Tielkie staranie o kun-

sztown form, jakie spostrzegamy w caej no-

wszej poezyi europejskiej; std gonitwa za nad-

zwyczajnymi i mao uywanymi dotychczas kszta-

tami; std wreszcie owo haso, adnie jako frazes

brzmice , ale beztreciowe , i dy naley
w poezyi do zrzucenia supremacyi myli nad

sowem, haso, które i u nas odgos znalazo.

Prawdziwy atoli poeta za hasem takiem nie
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pójdzie. On wie, e ukad dwików, choby
najharmoniniejszy, nie wytworzy poezyi, jeeli
w tych dwikach nie bdzie zaklta rozumna
myl, wzniose czy rzewne uczucie, szlachetne

pragnienia i ideay.

Niewtpliwie trudno dzi o tre now, bo
ju sam wiek XIX u rónych narodów europej-

skich z tak rozmaitych stanowisk rozpatrywa
stosunki, uczucia, denia czowieka jako jedno-

stki i jako ogóu, e w odcieniach jedynie dro-

bnych mona jeszcze znale temata niewy-
zyskane.

W poezyi naszej najnowszej wszelkie niemal

usposobienia, nastroje, zamiowania i przekona-
nia znale mog karm dla siebie i to jak naj-

rónorodniej przyrzdzon. Czy kto tskni za

urokami wybujaych marze romantycznych i ca
warto ycia we wspomnieniu tylko widzi; czy
kto wzdycha do czynu i pragnie zmiany istnie-

jcych stosunków; czy kto szuka zadowolenia
w prostych, choby najzwyczajniejszych scenach]

ycia powszedniego; czy kto lubi szerokie prze-

strzenie pól i lasów i chtnieby si napawa!
woni kwiatów i szumem drzew; czy te przy-j

wyk przebywa bez obraenia swego wchal
i smaku w zaukach miejskich i piwiarniach; czyi

kto rozkoszuje si w takich jedynie przetworach,]

co w gwarze zabiegów ekonomicznych i walt

spoecznych powstaj, czy te ukocha atmo-



498

sfer pikna bezinteresownego; czy kto yczyby
sobie znajdowa si w otoczeniu powanem lub

lekkomylnem, wytwornem czy prostaczem, we-

soem lub smutnem, dowcipnem lub refleksyj-

nem, pessyraistycznem lub pogodnem, czy te
wolaby pozosta jedynie we wasnem i Muzy
towarzystwie: — w uczcie owej, któr nam za-

stawili poeci, znajdzie wszystkiego podostatkiem,

w lepszym lub gorszym gatunku, w zrcznie

lub mniej zrcznie wykonanych formach— prze-

wanie drobnych... „Poezya lubi dzi miniatury

i karnej e" — zauway trafnie i adnie p. Adam
Becikowski ') — a „jak ten rodzaj plastycznej

sztuki, aby naby artystycznej wartoci; tak

i ona w tych drobniejszych swoich formach,

starannem, misternem, do drobiazgowoci nieraz

posunitem wykoczeniem odznacza si musi.

Wistocie technika poetyczna doprowadzona dzi-

siaj do wysokiego bardzo stopnia, a poeci s
prawdziwymi w niej wirtuozami. Bogactwo i nie-

zwyczajno rymów stay si ju dzisiaj obo-

wizujcem prawem; i aden z piszcych dzisiaj

nie chciaby i nie odwayby si takimi pro-

stymi rymami wiza z sob wiersze, jak Mic-

*) „Dzisiejsza nasza poezya", artyku w „Przegldzie

literackim", dodatku do „Kraju" rok 1889. Nr. 4—17.

Zajmuje si tu autor trzema tylko jpoetami: Asnykiem,

Konopnick i Gomulickim.
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kiewicz albo Krasiski. Rozmaito strof je^-

równie nieporównanie u nich wiksz. Dz)^
zdaje si, e dla kadego uczucia i nastroju
swej duszy poeci szukaj innego skadu wierszy,
aby i dla oka je uzmysowi i dla ucha sam
melody sów je zaakcentowa".

Tak wic mamy w poezyi dzisiejszej i roz-
maito nastrojów wewntrznych i wielkie bo-
gactwo form lirycznych, naj kunsztowniej rze-

bionych. Brak jej atoli rozlegych pomysów,
brak wielkich kompozycyj, brak orlich lotów.

A przyczyna?

Najprzód ycie gorczkowe, pene niepoko-
jów i waha, a potem... ta okoliczno, e nam
wszystkim nie dostaje monoci szerszego od-

dechu...
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